BESCHRYVING
AN

DIAVA,

GROO

OFT E

AYAMAJOR,
BEHELZENDE

Een zeer fraaje LANDBESCHRYVING van dit magtig EYLAND,
Benevens een aanwyzing der Landen onder den Keyzer van JAVA, onder den
Koning van BANTAN, onder SOERAPATI, en den Prins van BALAMBOANG,
Behoorende , met de Zaaken tot alle die Vorsten betrekkelyk,

En voornamentlyk een Verhaal van het Koningryk JAKATRA, of van de Landen,
onder de E. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPY behoorende;

Mitsgaders een omstandige Beschryving der Stadt BATAVIA, haare Verove1i1g, en Grondvesting, benevens de

LEVENS der OPPERLANDVOOGDEN van INDIEN,
Als ook een Beschryving van het Nederlands Comptoir in
SL

RATT E,
En van de Levens der

G

ROOT E

MOGOL S;

Mitsgaders een Verhaal der Zaaken van CHIN A,
Nevens een Beschryving van ’t Fyland, lCfN’OSA, ofte TAYOUAN, en de
Zaaken daar toe behoorende ; waar agter gevoegt zyn des Schryvers

UYTEN THUYS-REYZEN,

Met verscheide Teekeningen, en Landkaarten, daar toe dienende.
DOCR

FRANCOIS VALENTYN,
Onlangs Bedienaar dos Goddelyken Woords in Ansoina, Banpa, enz.
VIERDE DEEL.
.
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BESCHRYVINGE
VAN HET EYLAND

GROOI

JAYHy

OF

AVAMAJOR,
Met de EYLANDEN en RYKEN daar
onder behoorende.

EERSTE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.
Alatra, het derde Win-gewest der E. Maatschappy; vooraf het Eiland Java beschreven. Ordre van zaken in dit Deel. De algemeene kaart van groot Java. Lengte
en breedte van dit Eilaud. Verdeeling van Groot Java in onderdeelen. Kaart van
het eerste bestek, of van ’t Koninkryk van Bantam. ’t Princen-Eiland. Java’s westhock. De Zuid-kant beschreven. De Noord-kant van ’t Bantam’s Ryk aan de Zeekant. Anir. Kaart van het Tweede bestek , of van het Koninkryk van Jakatra. De
Zuid-Kkant beschreven. De Dorpen bier gelegen. De Noord-zyde langs Strand be¬

schreven. De Staa Tirtiassa. Ontong Java. De Rivier van Tangerang, scheidende
de lyken van Bantam en Jakatra van een. Batavia. De Eilanden voor de Bogt en

de Stad Batavia leggende. En de verdere strekking dezer Noord-kust. t Koninkryk
Jalcatra van binnen. Naamen der Dorpen aan de Oost-kant gelegen. HetLandschap
Bandong. De Landstrecken van Sidammer, Kandong Wessi prianganen

Soekapoe¬

r2. Dorpen tusschen de Rivieren van Balassie, en van Rarawang. Het Landschap
Tikondang. De Landstreck ten zniden van Batavia. De Post vanTangerang. En

de Dorpen langs die Rivier Zuiden op. Raart van het derde bestek, of ’t Koninkryk

van Tsjeribon, beschreven aan de Zuid-zyde. De Noora-kant van ’t Ryk van Tsjeribon. Het graf van Sjcich lbn Moelana afgeteekend , en omstandig beschreven. Beschryving von dit Ryk von ’t Noorden na 't Zuiden opgaande. De Landstreek Tsias¬
sem. De Landstreck van Pamanockan. En Parocka Moetjan. De Landstreck beoo¬

stlen de Rivier von Tsjamare. De Landstreek bewesten, en langs de Rivier van In-

dramaja. Indramaja. De Dorpen beoosten de Rivier van Indramaja. De Landstreek
van Sammadang. En een deel van Parocka Moetjang. De landen bezuiden den berg
Sermcy, of 't Landschap Wattas. De Landstreck Gabbang. De Dorpen bezuiden
Tsipelo. Het Prinsdom Pondajang. De landen bezuiden ’t zelve, en de Landstreek
Sockapoera. De Landstreek beoosten Pondajang. Het Prinsdom Selagodon. De Land-

recken van Koewassing, Goloen, Impanagara, en ’t land van Pagger.

Jakatta
het derde

wingewest
der E.
Maat¬

schappy.

lyk Amboina, en Banda, de

3g

Voor af moeten wy zeggen, dat de

twee eerste Landvoogdyen naam van ’t Eiland niet Java, maar DJazyn, die de E. Maatschappy

in Oost Indien heeft veroverd,
alzoo is de Stad, en het Ko-

va is , en dus ook die der Stad Dsakatra, en
niet Jakatra, alzoo de DJ maar eene letter

by de Arabiers en Maleyers, en geen twee,

ninkryk Jakatra, het derde in ordre, waar gelyk by ons, uitmaakt, hoewel wy gemakshalven, en om de gewoonte, daar
van zy Ae 1619. meester is geworden.
IV. DELL.

men
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men reeds in is, voortaan Java, in de plaats is, is een kaart van Java, in twee deelen,

van DJava, en Jakatra, in plaats van DJakatra, zullen zeggen.

Wy ondernemen dan, om ’t magtig Eiland DJava, waar van men tot nog toe,

plaatsen, gehandeld werd ; dog hoe veel

als de blinde van de verwen geoordeeld

ook deze van myne kaart verschild, laat

heeft, in zyne lengte, en breedte, zoo als

ik aan ’t oordeel van alle onpartydige lie-

’t in der daad, en tot nog toe noit van ie-

Om onze gedagten, en die van den Le-

dat men bevinden zal, dat deze onze kaart

zer, nu aan een vaste ordre te bepalen, zul

niet alleen al de vorigen zeer verre over-

len wy voor af

treft, maar wy verzekeren ook, dat zy
dit Eiland, zoo als het van binnen, en

I. Een nette Landbeschryving in het

het Eiland
Java be¬

breede van dit Eiland maken.
II. Daar na zullen wy een verhaal van

schreven

de zaken van Java, van zoo verre doen,

reld noit te voren meer beschouwd heeft,

verdiend met veel opmerking gezien te

maken, en daar op dan in 't breede van de

breedst Zuiden en Noorden, breed ; zyn-

verovering van het Koninkryk van DJa-

de ’t Princen-Eiland op de Zuider breed-

IV. Eindelyk zullen wy ook in 't byzonder van den Godsdienst, en van de zaken der Kerk, aldaar voorgevallen, zoc

net en ordentelyk, als ons zal mogelyk we-

7a.

dit Elland.

len Oost en West, lang, en gemeenelyk
maar twintig, dog dertig op zyn aller-

Ordre van

kaart van

Lengte, en
brecdte van

aankleve van dien, en van hare bedienden

zaaken in

Groot sa¬

va, is ontrent honderd een en veertig my-

schryving van de Stad Batavia, met den

katra, en van den oorsprong van de voortreffelyke Stad Batavia spreken, om aldus
te toonen, hoe slecht die Stad wel eer was,
en hoe heerlyk de zelve nu is.

xerte¬

werden.

Dit Eiland Java Major, of Groot Ja-

III. Zullen wy in 't byzonder een be

De alge¬

van buiten is, net vertoont, en dat zy
derhalven als een nieuw werk, dat de we-

als wy, te rugge tredende, komen kon¬
nen; en die van Bantam daar op laten vol
gen.

dit deel

den, die Java Major kennen. Immers ik

verbeelde my zelve op een goede grond,

mand beschreven is, te behandelen.

VeOt N

door de Heer Professor Reland nagelaten, waar in van ’t Eiland, zoo in zyn
binnenste, als wegens des zelfs strand-

zen, handelen.

te van 6; graden, en op de lengte van

124 graden, en 48 minuten, en Batavia

op 127 graden, en 5 minuten, gelegen
Om ’t zelve nu te verdeelen, hebben wy
best gekeurddeze kaart in zeven byzondere
deelen te onderscheiden, en yder volgens
zyn byzonder bestck, te beschryven.
Het I. vervat het Koninkryk van Ban-Verdeeling
van Groot

tam, met den aankleeve van dien.

Om dan met de Landbeschryving van
’t Eiland Groot Java een begin te maken

vertoonen wy voor af aan den Lezer een
zeer nette algemeine Kaart van ’t zelve, met

de letter Ageteekend, met het Eiland Ma-

Het II. Het Koninkryk van Jakatra.

Het IV. Mataram, en ’t geen daar ver-

der onder behoord.

Het V. De Landvoogdyen van Pra-

dura, dat mede onder den Soehoehoenan
staat, hoewel zommige ’t zelve Java Mi-

naraga, Cadoewang, enz.

nor, of Kleen Java, noemen, en als een

rabaja, Passaroewan, en het Eiland Ma-

Eilland op zich zelven aanmerken.
Men heeft in voorige tyden verscheide

Kaarten'er af in’t licht gegeven. Daar is
’er eene van de Heer Lavanha, die het Ei-

land Java in tween deelt, noemende dat,

't

welk het naaste aan ’t Eiland Sumatra is,
Sunda. Ik weet wel, dat 'er een Straat van

die naam is, waar van wy op zyn plaats spre-

Java in

onderdec-

Het III. Het Koninkryk van Tsjeribon.len.

Het VI. De Landvoogdyen van Socdura.

Het VII. Het Prinsdom van Balam-

boang
Wy maken dan een aanvang met het Kaart van
eerst bestek, daar van wy een byzondere 't eerste
kaart hier nevens voegen onder letter E.

bestek, of
van het

Het Koninkryk van Bantam legt in
Konink
Wester-deel van dit Eiland, langs de Straat ryk van

ken zullen, en dat men ook de Stad Jaka-

Sunda, die Java van ’t Eiland Sumatr-

tra eertyds Sunda Kalappa genoemt heeft :

scheid, en die van haar begin, of van ’t

maar van een Eiland, zoo genaamd, heb

Princen-Eiland, tot Batavia toe, zes en

ik noit hooren reppen, veel minder, dat

dertig mylen lang, en by de West-hoek

Andragiri (dat immers op Sumatra legt
daar geplaatst werd. Veel andere groote

van de Baey van Bantam of by St. Nicolaas Baey, met de overwal van Suma-

misslagen daar in, sla ik over.

tra, ontrent vier mylen , en een halve

Daar is nog een oude kleene Kaart van

breed, en aldaar ook op zyn naeuwste is.

Java Major, die alleen de strandplaatsen,

Het draagt zyn naam na de stad Bantam,

dog zeer gebrekkelyk, aanwyst, dat men

van welke wy op zyn plaats zullen spre
ken

best, zoo men die tegen deze vergelykt,

zien zal. Ik stel egter vast, dat die lieden

Wy moeten hier alleen met een woord

ze beter zouden gegeven hebben, hadden
zy die beter konnen krygen,en dierhalven
is haren yver te pryzen.

zeggen, dat dit een byzonder Koninkryk

Het beste, dat 'er nog van uitgekomen

Bautat.

op zich zelven is, waar over de Keyzer

van Groot Java niets te zeggen heeft. ge

lyk ook niet over veel andere Ryken

Of

Ja¬
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Java, die onder hare byzondere Vorsten, op de Malabaarsche kust gelegen, gesproen Opperheeren staan

t Princen

ken; waar mede de Portugeezen(zoo

Ae.

Dit staat alleen onder den Koning van
Bantam, die een oppermagtig Vorst of

hebben; dog het zelve moet men hierme-

zich zelven is, en van niemand anders af

de niet verwarren

hangt.
Aan ’t Westelykst einde van Java ont

Eiland.

1723. zie) eenige tyd in oorlog geweest

Het legt van Java op zommige plaatsen
twee mysen, dog met zynen Oost hock

moet men , wat benoorden ’t zelve, een

maar een myl van de Welkomst-Baey,

Eiland, het Princen-Eiland genaamd, zyn-

voerende de streek, die tusschen beide de-

de woest, en onbewoond. Zommige maken ’er de Princen-Eilanden, als of 'er ver-

ze wallen loopt, de naam van de Behou-

scheiden waren, van; dog deze toonen
dat zy 'er geen kennis van, en noit daar
geweest hebben. Van zyn Oost- tot zyn
West-hoek, is het vier en een halve myl,

den Passagie.

Van Java zelfs nu beginnende, maker Java’s
wy met des zelfs West-hoek, die anders

West

hock

ook wel de eerste genaamt werd, een aan
vang

en van zyn Zuid- tot zyn Noord-hoek,

Aan de West-, en Zuid-kant ontdekt

wat meer als drie mylen lang. Men heeft

men voor eerst niet, dan groote klippen,
zware gebergten, een ongenaakbare wal,
en vier mylen van den West-hoek, aan
de Zuid-kant, Oost opgaande, een kleen

in ’t Oosten, en in ’t Oost Zuid-Oosten,
twee heuveltjens, en buiten dien is'er

niets op dit Eiland, ’t geen aanmerkens
waardig is. Het is rondom by na (uitgenomen in ’t Oost-Zuid-Oosten, en agter

Eiland, het Kalappus Eiland genaamd
dat twee mylen van de wal legt, gelyk

in een groote Baey, die tusschen de Zuid-

men twee groote mylen oostelyker, nos

en West-hoek al fraey diep in loopt) met
een Rif bezet, en heeft nergens versch

een ander, het Trouw’s-Eiland genaani,
heeft, waar van ’t eerst ontrent een my

water, dan diep in die Zuid-West-Baey-

lang, en pas vierde part zoo brecd, en 't

daar men na de Zuid-kant twee kleene

laatste ontrent een en een vierde myl lanu

Rivierkens ontdekt, die daarom vele heb-

ben doen oordeelen , dat hier geen versch

en van de zelve breedte is, zynde beide
met een Rif bezet, en by 't eerst anker

water valt, om dat het nergens anders

grond, en verder oost aan, niet dan op

op dat Eiland is, en om dat 'er zelden

eenige plaatsen, die in de kaart aangete-

schepen of vaartuigen aan die kant, ten zy

kend staan, grond te vinden.

zy het weten , komen. Ik ben aan den

Oost-hock Ao. 1694. geweest, dog wi
vonden daar niets, en alles zeer woest,
zoo dat wy ’er aanstonds weer van daan

Aan ’t uiterst einde in ’t Oosten, na de- De Zuid.
ze Zuid-zyde van’t land, ziet mien nietkant

anders dan een zeer hoog, en stei ge
bergte. Van de West-hock af, tot aan

roeiden.

het uiterste van de Zuid-kant, heeft dit

Men kan, by nood, op negen a tien vadem, zoo in die Baey, als in ’t N. W.,

sant net de lengte van agttien mylen

en elders, ten anker komen, dog vee

kant van Java, (die Oost, en West on-

beter is het dat niet te doen, en dat men

trent twintig mylen lang is) twee mylen

de wal van Java zelf zoekt.

Van de West-hoek nu aan de Noord

Oost aangaande, ontmoet men een gehugt,

Men heeft hier en daar op dit Rif, voor

ankolan genaamd, ontrent het welke, een

al by de West-, en Zuid-hoek, eenige

weinig benoorden van de wal af, een

kleene Eilandekens ; dog die verdienen de

kleen Eilandje legt, het Nieuw Eiland
genaamd, dat woest, en ledig is, omtrent

naam van Eilanden niet, aangezien de zel-

gelyk zommigen daarom van de Princen-

een myl in't rond, aan de West-kant met
cen Rif bezet is, en daar ontrent anker-

Ellanden, als of 'er veel waren , doen

grond heeft.

ve van geen belang zyn, en dit heeft mo-

spreken, hoewel ze meest klippen zyn;

Van de West-hock tot by Jankolan,

dog daar is 'er een by de Zuid-hock, by

daar ook een Riviertie is, loopt de kust

naeen half myl lang; maar vol Kats-kop-

met een vlakke bogt wat in, en van dan
weer tot de twecde hoek, daar men twcc
Rivieren, en versch water heeft, al hoe

pen, zoo dat het al mede de naam van een
Eiland niet verdiend, behalven dat het on

genaakbaar is

Tusschen de Noord-West-zyde van dit
Eiland, en den vlakken hoek van 't Ei-

be¬

schreven-

langer hoe Noordelyker uit, alwaar men
ook, zoo bewesten, als vlak voor den
zelven, goede anker grond heeft.
De Noord.

land Sumatra, is de Straat Suuda, zes en

Deze tweede hock legt van den cersten

een halve myl breed. Dit woord Sund-

twee en een halve myl, zynde die hock

beteekend in 't Qud Javaansch, een gebergte, en daar na werd deze straat de

wel drie vierde van een myl breed.

Berg-Straat van de oude Javaanen , om

weer wel derde halve myl na 't Zuider kant.
in, makende daar een groote Baey, de
Welkomst-Baey genaamd, zynde zamen

dat het West-eind van Java zeer bergagtig
is, genaamd. Anders werd ’er nu en dan

ook nog wel van een Koning van Sunda,

kant van
Eanrai’;

Ryk aan

Van den tweeden hoek schiet de kuf de

als twee byzondere Baeyen, waar van de

A 2

naast

Zee-
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naast aan den derden hock, nog al Zuidelyker inloopt.

Als men den tweeden hock pas om is, ont-

moet men een Rif, dat wel een myl lang
is, waar ontrent naast aan de wal eenige
klippen, of Eilandekens, en zop wat oos-

telyker op, ook eenige Reven leggen,
met nog twec kleene Eylandjens daar op,
en wat verder nog een ander, digter aan
de wal, zonder Rif, ten Oosten van 't
welke, een weinig verder, anker-grond

is. Daar na loopt men een andere Baey

Vlak voor de vierde hoek, die wat meer

dan vyf mylen van de derde hoek legt,
heeft men ook een kleene droogte, en van
Tseritti, tot wel een halve myl boven A¬
nir, laag gebergte.

Van dezen hock loopt de kust al weer

Noord-Oost aan, en drie quart myl verder heeft men een versche water-plaats,
niet verre van welke de stadt Anir legt,
by welke twec Rivieren zyn. Deze stad

heeft wel een groote naam ; dog is in zig
zelve niet veel, gelyk de meeste Javaan-

ontmoet, zynde de wal van Java, na dat

sche steden zyn. Zy is maar een open
vlck, hebbende ontrent duizend huisge-

men voor by dat Rif pas de tweede hoek
om is, schoon en zuiver, tot aan de der-

zinnen , die 'er ten deelen in, ten deelen
buiten, woonen : de huizen zyn maar

de hock toe (uitgenomen dat pas bewesten
een kleene droogte is) gelyk men daar over¬
al wel grond, dog juistgeen anker-grond,

van Bamboezen, weinige der Grooten uit-

en ook geen versch water heeft. In die

alles redelyks koops voorzien werden, al-

in, daar men ten eersten drie Eilandekens

gezonderd, opgetimmert. Zy kan geen
halve myl beslaan; dog men kan ’er van

eerste Baey doet zich ook eenig laag ge-

zoo van deze plaats (daar zeer veel peper

bergte op
Deze derde hoek is van de tweede vier

valt) groote vaart op Bantam is.

en een halve myl gelegen, en hy is zelf

mylen benoorden de wal, ’t Eiland Dwars

Af en aan Anir heeft men, ruim twee Anit.

ontrent vyf vierde deelen van een my

in de Weg, by 't welke een zware stroom

breed. Ook kan men vlak voor de zel-

gaat

ve op tien a elf vadem ten anker komen;
dog op de Oost-hoek is mede een kleenc

Anir nog twee water-plaatzen, of Rivier-

Men ontmoet ten Noord-Oosten van

Af en aan van deze hoek, heeft men
rnim vyf mylen van de wal, na Sumatra

kens, die nu en dan grooten dienst doen.
Daar na krygt men weer laag land, met
eenige zoute spruiten, by welke men pas

toe, ’t Eiland Krakatao, en’t lang Ey.

ten N. O. van ’t Brabands-Hoedje, een

land, en twee myl noordelyker, ’t Ey-

kleen Eilandje, een halve myl van de wal,

droogie.

land Selebesee leggen.

Van de voornoemde droogte af, loopt
de kust weer na 't Zuiden toe, twee mylen in, makende de Peper-Baey, daar men

veel laag land, en wat Oostelyker, ontrent in ’t midden , goede anker-grone

tusschen twee kleene Eilanden, die wat
van de wal leggen, in, en ontrent een on

ten anker kan komen, gelyk mede ontrent
Geertruids Eiland, dat een myl N. Oostelyker legt, daar ontrent mien ook een

kleene myl van de wal, een gevaarlyke
droogte, Brouwers-Zand genaamd, en
nog een andre kleene droogte dicht aan de
wal leggen heeft.
Wat verder, van Geertruids Eiland,

bekend Javaansch Dorp, heeft.

heeft men ’t Piessang-Eiland, zynde beide
Wat Oostelyker komt men by een ge- zeer dicht by de wal gelegen; dog een
hugt, Babawang genaamd, daar men weer
kleene droogte by ’t laatste.
anker-grond op zes vadem, en niet verre
van daar, een Dorp met versch water ont.
moet.

Van Babawang’s West-hock, na der

Een ander Eilandie, het Toppers-Hoed¬
je genaamd, legt benoorden het BrouwersZand niet wel een myl.

Op het uiterste van de westelykste kant

vierden hoek van Java toe, schiet de kust

van den westhoek van Bantam, ontrent

weer Noord-Oost uit, dog tusschen bei¬

de St. Nicolaas Baey, heeft men nog een

den ontmoet men het gehugt Tseritti, en Geertruids Eilandje.
wat Noord-Oostelyker aan, het Dorp Paf-

Van ’t westdeel van den vierden hock

soerang, welke drie gemelde Dorpen, en
twee gehugten van zeer weinig belang

van Java, tot dezen hoek, by welke dit

zyn, en ider pas van dertig a veertig Ja¬
vaansche huisgezinnen (te zamen ontrent

en een halve myl.
Deze West-hock nu van Bantam, heeft

twee honderd zielen uitmakende) bewoonc
werden. By 't laatste Dorp, dat wel het
grootst is, heeft men versch water: ook

ruim een breedte van twee mylen. By de

is de kust overal schoon, uitgenomen,
dat by Babawang, en bewesten Tseritti,
en Passoerang, drie kleene droogtens zyn,
dog by de Rivier van Passoerang, pas ten

Noord-Oosten de zelve, kan men ankeren.

Geertruids Eilandjie legt, rekend men vyf

St. Nicolaas-Baey, by ’t gehugt de Noten-Dop, en nog wat verder, heeft men
drie kleene Rivierkens, en ten Oosten der

laatste plaats, drie kleene Eilandekens pas
buiten de wal, hebbende geen naam.
Van den eenen kant van deze hoek de-

zer Baey, na de andre, ontrent het Ei-

landje, Engels Onrust gelegen, heeft men
een

) A VA.
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een afstand van twee mylen, daar de kust
weer Zuid-Oost loopt, en dan schiet zy
daar vlak zuiden in, van waar zy oost op

Gelyk deze kust hier in deze zand-bogt De Zuidvan 't Zuiden eerst na ’t Noorden, er

kant be-

dan tot aan deze Rivier, die geen naam schreven.

loopt, makende van dien West-hoek, t01 heeft, Zuid-Oost aan loopt, alzoo buigt
den hock van Pontang, op een afstand zy zig dan verder tot aan’t laag afgespoeld
van twee myl en een halve, de Baey van

Zand-Eiland al meest Zuiden aan.

Bantam , die overal met een Rif by Pon-

Een myl van de Rivier, by welke zwaar
gebergt wat landwaard in, en laag gebergt
aan de Zec-kant legt, heeftmen een kleene

tang al vry breed bezet is.
De stad Bantam legt in’t midden van

deze Baey, en anderhalf myl 'er af legt

zand-baey, en een zand-hock (waar on-

Poclo Pandjang, dog nader aan de wal, trent ’t Rood-Eiland is) nevens nog een
Hollands Kerk-Hof, en wat Oostelyker of twee klippige hoeken, als ook een zand¬
als Poelo Pandjang, het groot en kleen hoekje, en een witte zand-bogt, nevens
Eiland Pondi, met nog eenige andre klee-

Wy zouden hier nu wel verder, zoo

zoodanigen strand, ontrent een steenig
hoekjc, 't welke van ’t begin van dit bestek, een afstand van ontrent zes mylen

van deze stad, als van andere onder de-

beslaat. Ook is deze gansche wal langs,

zen Koning, te landewaard in leggende

aan de Zuid kant van dit bestek, geen goede
anker-grond, en een half myl van de wal

ne Eilandekens.

konnen spreken; dog, om niet buiren t

bestek van onze Kaart te gaan, zullen wy

hier, en daar al meest vervolgens nietdan

met het verdre wagten, tot wy in 't by-

zwart zand op verscheide dieptens, in de

zonder over deze stad, volgens ons voo-

raart getckend, te vinden.

rig ontwerp, spreken zullen: hier nog by
voegende, dat zig hier in twintig Dorpen,

Ontrent vier mylen van het steenig
hoelvje, daar men niet dan laag land, en

en een Stad of drie op doen, waar in agt

maar zand-strand heeft, ontmoet men (na

duizend, honderd en zeventig huisgezin-

voorby eenig laag gebergt geraakt te zyn)

nen zyn, die ider op vyf zielen gerekend,
veertig duizend agt honderd, en vyftig

een kleen spruitie, voorby 't welk ook

het twecde

bestck, of
van het

Koninl-

ryk Jak112

Verder langs henen aan deze Zuid-kant
heeft men mede (uitgenomen een kleen

ders binnens lands mede te rekenen) uit-

streekje by Kandang Besi, daar wat laag

maken. De Noord-zyde is twce en twin-

gebergte legt) niet als laag zandig land,

tig mylen lang
Kaart van

een kleen gebergte twee myl'er af is

zielen (zonder Bantams ingezetenen, en
een groot getal andre Dorpen en inwoon-

Dus verre dan aan het eerste bestek van

onze verdeeling van Java, te weten aan de
beschryving van het Koninkryk Bantam,

dog daar van wegen de sterke branding,
niet aan te komen is.

Negen en een halve myl van ’t steen-De

Dorpen

agrig hoekje, Oost op, ontmoet men, een hiergele-

voor zoo verre er deze kaart afmeld, vol-

myl Noorden aan, van strand af, hetdorpgen¬

jaan hebbende, gaan wy nu tot de be

Boemi Cassi, waar in ontrent dertig huis-

schryving van dat deel, dat wy ’t Konink-

gezinnen zyn.

ryk van Jalatra noemen, over, hoewe

Nog een myl oostelyker legt het Dorp

wy daar nog een geruim deel van ’t Ban

Tsisadoa, dat wel uit vyftig huisgezinnen

tam’s Ryk voor af zullen ontmoeten. Wy

bestaat, leggende nader aan strand.

geven hier af een byzondere Kaart, onder

letter C te zien. Wy zullen, om orden

Een klcene myl verder lieeft men het

Dorp Tsilakti, leggende, gelyk het vo-

telyk te handelen, hier weer aan de Zuid-

rige, ontrent drie vierde myls van strand,

kant, daar wy ’t gelaten hebben, vervol-

tusschen welk dorp en ’t strand men nog

gen.

een ander dorp, Tsipandak genaamd, ont-

Hier ontmoeten wy eerst een krommen

bergagtigen hoek, met een doorgaans smal
Rif, dat hier en daar wat breeder uitloopt,

en daar dan ook wel wat klippig is, het

moet, meer dan honderd huisgezinnen te
zamen sterk.

Een myl verder legt het Dorp Tsidammer, by een kleen Riviertje; en nog wat

welk zig al voorby de laatste Rivier van

verder het Dorp Tsidang, die beide wel

Socka Poera, ter lengte van zeven of agt

twee honderd huisgezinnen konnen uit-

en twintig mylen, zynde de lengte van

maken.

dit bestek aar de Zuid-kant, uitstrekt

Drie mylen van den hoek van dit ge

Alle deze Dorpen leggen in de landstreck, Sidammer genaamd, diehier ook

bergte aan de Zee-kant, ontmoet men eerst

met zyn grens palen aan weerzyden afge-

een zand-bogt, die 'er derde halve myl af

perket is.

legt, en een halve myl oostelyker, heeft

men een schoone Rivier, diens hoofd sprui
uit het gebergte Pangerango vyf mylen
Noordelyker af daalt, in welke een ander

Anderhalf myl buiten deze Land-streck,

of twee mylen oostelyker, als Tsidang
legt het Dorp Kandang Besi, ontrent een

spruitje, komende pas drie mylen Noor-

myl van strand, daar men die klippige
hock, en ook een Riviertje, pas daar voor-

delyker uit een gebergt, boven den berg

by, heeft. Dit is een fraei Dorp, van wel

Salak gelegen, zig ontlast.

honderd vyftig huisgezinnen.
A 3

Een
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Tusschen Pontang, en de Rivier Ta¬

Een groote myl Oost ten Noorden, en
nare heeft men verscheide zand-platen, en
byna twee mylen van strand, heeft men
't Dorp Tsitalinka, digt by 't welke, wat in een diepe inbogt, die van Pontang tot
nader na de strand, ’t dorp Tsikankok

legt, die met haar beide ontrent negentig
huisgezinnen uitmaken.

Een kleene myl Zuid-Oost van Tsitalinka, legt het Dorp Boenigoeli, een half
myl nader na strand, by een spruitje, 't

den aan strekt, is van dien hoek, die by
't Menschen-Eters-Eiland legt, drie my-

men wel twee honderd, en vyftig huis-

gezinnen tellen, zynde met hun zes Dor-

len gelegen , welke uitstekende laatste hoek
daar een groot, breed, en scherp in zee
uitstekend Rif maakt.
Van daar Oost aan, twee mylen, ont-

pen in de Landstreek Kandang Wessi ge¬

moet men ’t Riviertje Lampon, en nog

legen, dat mede met zyne grenspalen af-

een ander by ’t gehugt Tangelaugus; van
waar Ontong DJava (zeker hoek zoo ge

geperkt is.

Van des zelfs grens-paal, tot het einde

naamd) ontrent anderhalve myl legt

van dit bestek aan de Zuid-kant, gaat men

Van de Rivier van Pontang derde hal-

nog ontrent drie en een half myl Oost aan,

ve myl, Noorden op van de wal, ont-

alwaar men zig in’t landschap Soeka Poe-

moet men een blinde klip, Tsjeribonge-

ra bevind, waar in zig met de eerste hal-

naamd, en een groot halve myl Noord-

ve myl een kleen spruitje, en een myl verder, een grooter spruit, nog een weinig

myl Oostelyker heeft men het Wapen van

verder diergelyk een spruit, die boven

Hoorn’s Eiland, nevens Poelo Tidong,

twec takken heeft, en een half uur verder

zich een fracje Rivier opdoet, aan welke
zich ontrent een groote myl van strand af,

Oostelyker, nog een diergelyke Een half

tusschen welke en de wal, de Vogelstruis-droogte is.
Een half myl van Poelo Tidong, wat

drie Dorpen, vervolgens Noorden aan ge-

Zuidelyker als Oost aan, heeft men een

legen, en geen naem hebbende, vertoo-

Eiland zonder naam, en nog wat ZuidOostelyker Poelo Pare, ’t Eiland Bronk-

nen , die te zamen ontrent honderd huisgezinnen uitmaken.
Vlak voor die laatste Rivier, gelyk ook
aan weder zyden, vertoonen zig, drie klec-

Kéueeten.

Deze bogt, die fraci diep na 't Zuiden

dorp Rajoa, tusschen beide welke laatste

Deze drie laatste Dorpen konnen te za¬

strand be-

volgens leggen, waar van het noordelykste ’t Jagers-Eiland genaamd is.
inschiet, en dan verder Oost, en Noor-

viertje is.

zyde langs

die Rivier drie Eilandekens, die Noord-

Oost op een weinig van de wal zoo ver-

dorp lsjambe, en een myl oostelyker het
dorpen in ’t midden nog een kleen Ri-

De Noord-

aan 't Menschen-Eeters Eiland loopt, by

horst, en eenige andere vol Reven.

Een groot myl Zuidelyker, na de wal
toe, heeft men de Groot Kombuis, of 't

ne onbewoonde Eilandekens: waar mede

Eiland Lantsjaac, en een half myl Ooste-

wy (voor zoo verre dit tweede bestek aan-

lyker de kleene Kombuis, met eenige

gaat) afscheid van de Zuid-zyde nemen
die van ’t Westen tot 't Oosten, tot 't

kleene droogtens 'er by.

einde van dit bestek, zig zeventien myler

DJava, een half myl in zee, heeft men ’t

verre uitstrekt.

Eiland Middelburg, en wat Oostelyker ’t

Aan de Noordzyde nu weder, daar wy

Nader aan de wal, wat voorby Ontong

Eiland Amsterdam

Pas voorby Ontong DJava, heeft men Ontong

't by Pontang gelaten hebben, vervolgende, ontmoeten wy eerst een Rivier, en

de Rivier van Tangerang, die haren oor- LJava

wel vyf kleene Eilandekens.

spronk ten deele uit den berg Salak, ten

Deze Rivier Pontang, die hier by den

deele uit het gebergte daar ontrent heeft.

hoek van Pontang, en ook nog twee myl

Deze Rivier is de scheids-paal tusschen het De Rivier

oostelyker in zee stort, daar zy de Riviei

Koninkryk van Bantam, en van Jakatra. van Tangerang
scheidende

Tanare genaamd werd, loopt midden door

Vlak voor deze Rivier legt een Eilanc

De Stad

de stad Tirtiassa, dic ontrent een myl van

zonder naam, van welk Eiland tot aan de

Timiassa.

strand, en twee groote mylen beoosten

Rivier van Ankee (daar wy nader van zul- van

Bantam legt.
Dit is een van de voornaamste steden

len spreken, gelyk ook van die van Tan-tatii,

des Ryks, die Sulthan Agong, nadat hy

't bestier aan zyn zoon, Sulthan Hadji,

overgegeven had, tot zyn vermaak gebouwd, en daar hy zig met zynen Hof-

de seyken

gerang) deze kust weer na 't Zuiden wat

en

inschiet, van waar men dan in zeer wei-

nig tyds tot Batavia komt

Van Ontong DJava tot Batavia toe, baravia
heeft men een afstand van drie mylen, al-

stoet na toe begeven heeft, om, zoo hy

waar men verscheide Rivieren aan weer-

zig verbeelde, stil en gerust televen. Hy

zyden van Batavia ontmoet, als die van

had de zelve zeer fraei gemaakt; dog hoe
zy door den oorlog, tusschen den zoon.

van Jakatra, de Sontar, de Tsiakan, en

en den vader ontstaan, daar na verwoest

meer andere, waar over wy aanstonds, om

is, zullen wy op zyn tyd zeggen. Zy
wierd in haren bloet wel op zes duizend

nu maar eerst deze Noord-zyde te ver-

huisgezinnen gerekend.

Ban-

sakatra.

Ankee, de Korkekot, de groote Rivier

volgen, nader zullen spreken.
Twee

JAVA.

GROO T
Twee mylen van Batavia heeft men
Oost aan, de Rivier de Maronde, en een
myl Oostelyker, die van Bacassie, daar een

Eilanden zonder naam, van welke ’t eer-

groot Rif is, en daar de kust by de hoek

in ’t midden breed is, hebbende aan we-

ste voor en agter zeer smal, dog lang, en

van Carawang zig weer Noord, en dar

derzyden de Rivier, van die zelve naam,

West aan, omdraeid.

loopen.

Tusschen de Rivier van Bacassie, daar

Van de Rivier van Tangeran, tot aan
den hoek van Carawang, heeft men een

groote Baey, die net zes mylen lang, en
ontrent twee mylen diep is, en hoewel

wy een post van Krygsknegten hebben,
en de hoek van Karawang, is een groote
Zand-baey.

voor de zee open, zoo werd egter de slag

Voorby den hoek van Karawang, Oost-

van ’t water door alle de Eilanden, die 'er

aan, ontmoet men nog drie Eilanden zon-

hier en daar voor verspreid leggen, meest

den voo

Deze Eilanden doen zig, zoo als men

Batavia

leggende

schiet, makende met die vier of vyf Ei-

Ontong Djava, of ’t Eilland Amsterdam

landen te zamen, dien hoek, die met een

maar voorby is, ten eersten op.

bogt Zuiden aan loopt, alwaar men ziet,

de bogt
en de Stac

der naam , waar van’t laatste’t grootste

is, en daar de kust weer wat zuidelyk in-

gebroken.
De Eilan-
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De hoek van Karawang bestaat uit twee

Deze zyn, Schiedam, een half myl

Zuid-Oost van Amsterdam gelegen. Een

dat die Rivier met drie byzondre spruiten
in zee stort, welke laatste spruit wel een

half myl zuidelyker heeft men ’t Eiland

groote myl van den hoek aflegt, van wel-

Onrust gdrie mylen van Batavia) waar op

ke Hoek tot aan ’t einde van dit tweede

cen Baas, die Onderkoopman is, met veel

bestek , aan de Noord-kant een Rif

Timmervolk, als ook een Predikant legt

loopt.

Men heeft 'er ook de Peper-pakhuizen,

Een myl Oostelyker heeft men een ge-

een Melen, enz. en diend deze plaats, om

hugt, Pakis genaamd, en nog een myl

de Schepen te kielhalen, en te vertimme-

Oostelyker, de Moordenaars Rivier, al-

ren. Voor’t zelve legt een zwaar Rif

waar men een Eiland heeft, makende te

zoo dat men ’er niet, dan met kleene vaar-

gelyk de Moordenaars hoek, beoosten wel¬

tuigen , bykomen kan. Nog wat Zuidelyker legt ’t Eiland Kuiper.
Wat ten Oosten van Schiedam ziet

men ’t Eiland Haarlem leggen, en een half

myl Zuidelyker, Engels Onrust, en Pur-

ke weder wel twee mylen van de Moordenaars Rivier, een groote spruit van de
Rivier van Karawang in zee stort, maken.

En de ver-

de dit Eiland van de Moordenaars-hock
dre strek.
een Noordelyk uitpuilende bogt, die weer zing dezer

wat zuidelyker na die laatste spruit vanN. Kust.

merent.

Beoosten Haarlem , doet zig een hooge
zand-plaat, en van daar wat Zuiden aan

Karawang’s Rivier inschiet.

Van deze Rivier van Karawang gaat
men ontrent twee mylen Oost aan, en

t Eiland Hoorn op.
Een myl beoosten de hooge zand-plaat

dan komt men, na dat men voorby de

legt het Eiland Edam (ontrent vyf mylen

hoek van Sedari (daar men ankeren kan)

van Batavia,) een Eiland van vermaak,

voor zyn Edelheid. Ook is daar op al-

mitsgaders voorby Sedari, en Chamara
geraakt is, aan de Rivier Tsiparaga, be¬

lerlei gedierte. Men heeft ’er ook eenige
Pakhuizen , een Zaag-Moolen, en een

oosten welke, men nog drie vierde van
een myl oostelyker geraken kan, alwaar

Lynbaan. In oude tyden werd het Poe-

deze Noord-kust van dit bestck een einde

lo Damar, dat is, Hars-Eiland, na een

neemd, die Oost en West ruim twin-

groote Hars-boom, die 'er op stond, ge-

tig mylen lang is.

naamt. Het is een groot half uur in zyn

omtrek, en is vol vrugt- en andre boomen, en, zoo als men ’er by komt, van

een hegt hoofd of twee voorzien Zyn
Edelheid Kamphuis, L. M. heeft'er ook
cen schoon Japans-woonhuis gezet,

en

Na dat wy nu gezien hebben, wat zig

van binnen gaan beschouwen, aanvang
makende aan de Oost-kant, om van de

allerlei zeldzame gewassen opgebragt, ge-

Rivier Tsiparaga Zuidwaardsop het lant

woon zynde in zyn leven hier dikwils met

eerst te beschryven.

zyne vrienden vrolyk te zyn, gelyk hy

t Konink-

aan de Zuid- en Noord-kant in dit twee ryk Jaka¬
’ta van
de bestek, of in ’t Koninkryk van Jakabinnen.
tra, opdoet, zullen wy nu dit Koninkryk

Zoo als men deze Rivier nu Zuiden-

'er in zyn laatste tyd ook veeltyds zyn

aan, ten Oosten blyvende, opgaat, heeft

verblyf gehouden heeft; dog nader-

men in 't eerst een woest dog schoon

hand heeft zyn Eds dat aan de Heer van

Bosch, meteenig gebergte vermengd, dog

Hoorn gemaakt, om ’t na zyn dood te

vyf mylen hooger, van ’t Noord-strand
afgekomen, vind men daar aan de Rivier

bezitten.

Een half myl Zuidelyker is 't Eiland
Alkmaar; nog Zuidelyker Enkhuizen,

een onbekend Dorp, en dan Kandawong,

nog wat Zuidelyker Leiden, en naast aan

al fraei, en van honderd en zeventig huisgezinnen voorzien zyn.

de wal, ontrent een half myl'er af, Vader Smit’s Eiland, zynde alle onbewoond.

die beide, na den Javaanschen trant, nog

Een myl Zuid-Oostelyker, heeft men
de
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de Dorpen Tsikanpi, Passerahang, Jata-

tig huisgezinnen sterk, aan welke zyde

magara, en wat verder Tsimaigus, die met
hun vieren wel vyf honderd huisgezinnen

van de Rivier van Karawang ik nu maar
blyven en voor eerst tot aan de Land-

uitmaken,

Een paar mylen Oostelyker, als de Ri-

streck Bandong voortgaan, en dan verder
met de andere Dorpen, tusschen deze, en

vier Tsipparaga, vind men een andre on-

die Oostelyke Rivier gelegen, vervolgen

bekende Rivier, aan welke men op deze

zal.

hoogte van het Dorp Tsikanpi, al Zuiden opgaande, de Dorpen Tsilandok, Se¬

langs de Rivier van Karawang opgaande.

Een myl van Tsitangolan, Zuid aan

rindo, Tsipende, Parang, Padoedang,

ontmoet men een onbekend gebergte, hoe-

en Tsacke heeft, van welke de twee cer-

danig een men ook tusschen beiden na de

ste ontrent een halve myl bewesten die

Oost-kant heeft.

Rivier, en Tsiacke wel een myl 'er af,

Hier ziet men in ’t midden des lands

dog de andre dichter aan leggen. Deze tusschen die twee Rivieren, en de gebergzes zyn wel vyf honderd huisgezinnen
sterk.

ten in, wel vier a vyf dorpen leggen.

Deze zyn Engereng, Warka, Konsa-

Om hier tot een gelyke hoogte te ge-

soeli, Tsibebber, en nog een zonder naam,

raken, zal ’t niet qualyk zyn, dat wy van
strand af weder de Rivier van Karawang,
zekere Landstreek, zoo genaamd, opgaan, om eerst, tot deze hoogte toe, eens

die wat Oostelyker als Engereng, en al

te zien, wat voor plaatsen daar leggen

en om dan, op deze hoogte gekomen zynde, daar wy ’t gelaten hebben, met de

Zuid op leggen, en Salela, dat ontrent
een halve myl bezuiden Engereng pas bo¬
ven ’t Westelykst gebergte legt. Deze
zes Dorpen, die ruim vier honderd huisgezinnen uitmaken, zyn hier tusschen vyf
byzondre gebergten besloten, boven welk

Dorpen, tusschen die onbekende Rivier

Oostelykst, ontrent een myl van die on-

ten Oosten, en tusschen de Rivier van
Karawang, weer voortgaan.

bekende Rivier, de Dorpen Boelaka, Sipadawa, Lingsia (dat wat na ’t Westen,

De eerste plaats, die ons wel drie en een

pas boven een ander gebergte legt Kon-

der Dorpen halve myl van strand af, beoosten de Ri-

iasoeli, Tsipoerit, met nog een onbekend

Naamen
aan de

Oost-kant

gegent.

vier van Karawang (en volgens de gedag-

Dorp dicht by de Rivier, Tsilamla, Tsa-

ten van andre, vry verder) ontmoet, is

foea (dat ontrent een groote myl bezuiden

Tandjong Poera, een voorname vesting, Boelaka legt, gelyk die andre al nader

die wy hier Paggers-gewyze hebben, al-

en nader aan die Rivier komen) zig zel-

ren vertoonen, zynde met haar agten onwaar een Vaandrig, of Luitenant, als
trent van zes honderd huisgezinnen voorHoofd over eenige Soldaten legt.
Deze plaats, en Rivier (die zeven myl zien.
Hier heeft men weder vyf byzondere
van Batavia gelegen is, en die men nog
wel 78 mylen opvaren moet, om aan de- gebergten, twee na de Oost-kant, ontrent
ze post te komen) werd voor een scheids-

paal, en grens tusschen het Koninkryk van
Jakatra, tusschen den Soesoehoenan (of Kei-

een myl van malkanderen, en drie na de

Vest-kant, ontrent de Rivier van Karawang.

zer van Java) en tusschen de Sulthan van

Tusschen de zelve in, in ’t midden des

Tsjeribon, aan die kant gehouden. Zy
werd wel op twee honderd huisgezinnen

lands, heeft men een kleene myl Weste-

gerekent.
Een halve myl Zuidelyker heeft men 't

lyker als Tsipoerit, het Dorp Esikerang.
en een halve myl Zuid Oostelyker, als 't
aatste, het Dorp Kandosoli; dog twee

Dorp Prangkaisap, wat Zuidelyker Kar

myl bewesten Lingsia, dicht by de Ri-

ta Jassa, en ontrent een myl Zuid op van

vier van Karawang, het Dorp Stangenam,

't eerste, Soeduwara, wat hooger op Tar-

en een weinig Zuidelyker het Dorp Tsi-

ta Nagara, een half myl Zuidelyker het
Dorp Doeko, nog wat Zuidelyker het
Dorp Goede, en nog een weinig Zuide
lyker de Dorpen Kali Wola, Norokto,
en nog een zonder naam, zynde alle maar

geringe Dorpkens, en die met haar negen
stuks ruim agt honderd huisgezinnen kon¬
nen uitmaken.

Een groote half myl beoosten Goede,

kaspa, die met haar vieren ruim drie hon-

derd en tagtig huisgezinnen konnen uitleveren.

Beoosten die onbekende Rivier, ontrent

een myl Zuid Oost van Padoedang, dat
bewesten de zelve legt, heeft men nog,

vervolgens Zuiden aan, de Dorpen Tsiwoers, Tsilewang, Rarangelang, Tsikaoong, dat een myl boven Tsiwoeni legt,

heeft men, dicht by de Rivier Tsiparaga, Madat, Herang, die wel een myl van een
de Dorpen Kaligande, Tsiparaga, en Tam- en al Zuid op zig vertoonen, en daar de
blang leggen. Dit zyn drie fraeje plaat- onbekende Rivier begind, en nog twee
sen, die ider wel twee honderd vyftig Dorpen zonder naam leggen; welke agt
Dorpen ontrent zes honderd huisgezinnen
huisgezinnen sterk geoordeeld werden.
Een myl Zuiden op van Norokto heeft konnen uitmaken.
Het LandPas boven Kandosoli, ontrent een myl schap
men het Dorp Tsitangolan, ontrent tag-

Zuud- bandong.
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Zuid-oostelyker, in de landstreek van

JAVA.
gelegen, als mede de Dorpen Tslihami,

Bandong, heeft men ’t Dorp Makabonc- Tsirangan, Ciepetang, Goemorta, en Tsikok, bewesten 't welke wecreen geberg- mortsjang (dat van Tsiekerloedok wel ante legt, en een halve myl bezuiden dit derhalve myl Zuidelyker op legt) en die
Dorp, tot dicht aan de Rivier van Rara
wang, die daar Oost aan draeit, al Zuic
op leggen de Dorpen Jaronggang ( dat
wel een halve myl Zuid-Oostelyker legt

met haar zestienen ruim veertien honderd
huisgezinnen sterk zyn.

Het verdere gedeelte van Bandongs
landstreek is niet anders dan een zeer hoog,

Tsikalintoe, Giger Kalongtit, en Bandong.

en bergagtig land, makende verder een

waar na deze gansche landstreek haaren

grooten drie-hoek uit, die Zuiden aan nog
wel drie mylen verre gaat, en Oost, en

naam draagt, en dat van Jaronggang een

West ontrent zes mylen beslaat, stootengroote myl legt. Deze vyf Dorpen, die
zeer vermakelyk aan cen kleene spruit van de in’t Westen tegen den berg Pangede Rivier van Karawang, die Noordelyk rango, in ’t Oosten tegen ’t Dorp Tsi-

aanloopt, geplaatst zyn, maken zamen by

boetsjong Tsiferoo, en in 't Zuiden te-

de vier honderd huisgezinnen uit.
Ontrent het einde van deze spruit, pas

gen drie lantschappen, waar van het Wes-

beoosten de zelve, en een myl ten Zuid-

myl Zuiden en Noorden, en Oost en strecken

telykste Sidammer, vier en een halve De Landvan Si-

Oosten van Malkabonckok, legt het Dorp
Tsilawa, en nog wel een myl Oostely-

West vier mylen beslaat. Het middelste dammer,

ker, Tsikelling, met nog een onbekend

Dorpie, en nog een half myl Oostelyker
't Dorp Oedjong Brong, welke vier Dor-

van de Koninkryken Jakatra, en Tsjeri Wessi,
bon) en dat van Kandong Wessi, dat wel Priangan ,
zes mylen ruim Zuiden en Noorden, en n Socka-

pen ontrent drie honderd huisgezinnen uit-

vier mylen Oest en West breed, en ver-

maken.

het landschap Priangan is de scheids-paalKandong

guee

der mede een zeer bergagtig land, en

Een myl ten Zuid-Oosten van Oedjong

waar af het Oostelykste de landstreek Soe-

Brong, even aan gene kant van een klee-

kapoera is, die agt mylen en een halve

ne spruit van de Rivier van Karawang,
die zig daar in tweën scheid, heeft men,

op zyn smalst, in ’t Noorden, twee, en

pa bezuiden de zuidelykste tak, het dorp
Goelo Gadja, en een myl of twee Zuide

Zuiden en Noorden, en Oost en West,
om de Zuid drie mylen breed is, in welk

Sockapoera, wat bezuiden het Dorp Tsi-

yker, niet verre van den oorspronk der

boetsjong Tsiferoo zig het Dorp Pago-

Rivier van Karawang, nog vyf dorpen

dong, en een myl Zuidelyker en Zuid-

zonder naain , welke zes ontrent vier hon-

Oostelyker zig drie onbekende Dorpen,

derd huisgezinnen uitleveren.

Bezuide de Rivier van Karawang ziet
men boven aan vier dorpen ’er langs leg

gen Passer Magara, Pamaroesang, Panjagara Godo, en Sindawani, waar by men

nevens dat van Tsiwassoen, vertoonen,
die met haar vyven te zamen over de vier

honderd huisgezinnen uitleveren.

Dit zyn alle de Dorpen, die men, be-

halven de voorens gemelde, ontrent het

(al700 daar t cinde van de landstreck Ban

strand langs de Zuid zee, in deze drie

dong is) het dorp Tsiboetsjong Tsiferoo

grcote landstreeken van Sidammer, Kan-

wel voegen mag, die te zamen vyf honderd huisgezinnen sterk zyn.

dong Wessi, of de Priangse landen, en

Hier ontrent, van ’t Oosten af, na het

in zware en hooge bergen, op welke men

Westen toe, is deze gansche landstreek

zeer schoone en lommerryke bosschen
heeft, terwyl zig de menschen van de tot

van Bandong (een zware zwavel-berg, on
trent agt dagen reizens van Batavia) vol

gebergten. Deze berg legt ontrent de
Priangse landen, op de scheiding van dit
Ryk van Jakatra, Tsieribon, en Bantam
Midden in’t land, bewesten Passer Ma-

gara, heeft men nog de twee gehugten,

in Socka Poera, vind, bestaande die meest

nog toe gemelde Dorpen meest met de
jlamagien van hare Ryst velden, hier en
daar tusschen beiden, en met verderege-

wasschen bezig houden, waar van zy, als
slaven der Grooten, zeer armelyk leven.

Dus verre nu van de post van Tan-

Goemora, en Tsipalmahat, daar mede ee-

djong Poera, tot aan de Zuid-zee, met het

nige huisgezinnen, ontrent honderd sterk.

opnoemen der Dorpen, beoosten de Ri-

verspreid woonen.

Tusschen de Zuid-kant van de Rivier

van Karawang, en de gebergten in, ontrent een groote myl bewesten het Dork

Tsikalintoe, doen zig Zuiden aan op, de
Dorpen Silasjon, met nog een onbekend

vier van Karawang gelegen, gevorderd

zynde, gaan wy weer na ’t Noorderstrand, om alle de Dorpen, tusschen de

Rivier Bacassie, en die van Karawang,
mede op te noemen.

Van de post van Bacassie af, daar wy me-

Dorpie) Tsisappoer (dat nog wat Weste- de een wagt van eenige Soldaten hebben,
lyker legt) Tsimijak, en wat Oostelyker, waar van nader onder de stoffe van Bata-

Tseveli, Tsibada, Tsiblok, Tsindar (en

via zal gesprooken werden, twee groote

nog een zonder naam) Tsiekoepadi, en

mylen Zuid aan, heeft men het Dort

Tsiekenloedok van Tseveli wel een myl Bantengombang, een halve myl beoosten
IV. Decl.

B

't wel¬
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’t welke Sammadang, en een myl beoosten welk laatste de dorpen Tsionjong,
Certeck , Parrebek, Soeroepan ( welke

laatste ontrent een groote myl van Tsion-

jong gelegen is) niet verre van de spruit
Tsjoe (een tak van de Rivier van Kara

wang, en een myl Zuidelyker als Socroe¬
van) en het Dorp Tanabang leggen, wel¬
ke zeven dorpen ontrent zes honderd huisDorgen

gezinnen uitmaken.
’an Bantengombang een groote myl

tusschen de zuidelyker aangaande, ontmoet men het
Rire

sie en 21

Doip Socralabang, dan Grogol, Nangra,
Tsilentit, Klapponoggo, Koirbanghoni

Karawan

dat anderhalf myl van Socralabang legt

van Bac-

en wat Westelyker boven een spruitje,
dat uit het gebergte daar ontrent de Rivier van Bacassie valt, het Dorp Koribagomi.
en nog een halve myl Zuidelyker Tsito-

rap, die met haaragten ontrent zeven hon-

derd huisgezinnen konnen uitleveren.

Jan strand af is dit land , tusschen bei¬
de deze Rivieren in, al te zamen zeer vlak,

en 't eerste gebergte, dat men ontmoet,
is pas boven het dorp Koirbanghonn, of
wat beoosten Koribagoni.

Ook is 'er niet, dan een groote vlakte
van strand af, tot aan de dorpen Samma-

In de Rivier van Bacassie, die boven

aan de spruit Tsiarap genaaimd werd, valt
vy Bantengentong een andre Rivier, Tsikon genaamd, tusschen beiden welke Ri-

vieren alleen het Dorp Tsihok, pas bewesten 't Dorp Nangra, legt, dat ontrent
honderd en tien huisgezinnen sterk is.

Indien men nu tuischen de spruit Tsiarap, die derde halve myl boven Tatorap
begint, en de Rivier van Rarawang, hoe
langer hoe zuidelyker aangaat, ontmoet
men niet dan zware gebergren, waar uit
cenige Rivieren, die naderhiand in ’t spruit-

je Tsioe, en met ’t zelve te zameu in de

Rivier van Karawang storten, haren oorsprong nemen.

Zoo men nu van het Dorp Tsidadang
af, langs de Rivier van Karawang, ontrent twee mylen zuidelykeropgaat, ont-

moet men eerst een Eleene Rivicr,die in

de Rivier van Karawang stort, en dan ’t
gehugt Tsibeijong, en de dorpen Tiisiri,

Tsiabilaar, Tsockan (sto-tende tegen 't
landschap van Eandong) Tiblagon, en
Tsirocje, die te zamen ruim zes honderd

huisgezinnen konnen uitleveren, alle kort
by een bezuiden zeker gebergte leggende

Wat westelyker heeft men de dorpen

dang, en Bantengombang, zonder dat Tsiandoir, Thajera, Tscesera, Tsijera,
men eenige andere plaatsen , dan enkel Sanjoor, en Tsilakan, die op een schooRyst-velden, ontmoet

By Tandjong Poera valt een andre Rivier in die van Karawang, ’t spruitje Tsi-

oe genaamd, tusschen ’t welke, en noo

ne vlakte, ten Westen van welke eenig
gebergte is, uitgestrekt zyn
Wat Oostelyker leggen de dorpen Tsi- Het land
scapTi-

kockan, Docko, Eoetsjang, Tsikondon

kondang.

een andre Rivier, die in die van Kara-

Tsikandang, en twee mylen Zuid-Ooste

wang stort, de dorpen Tsibet, Longma-

lyk van Tsikandang, 't dorp Tsiocjang,

lana, digt by een, en wat verder Zuid en anderhalf myl benoorden ’t zelve, het
op, Tsiboar, leggen, die wel vier hon- doip Tsikias, welke dertien dorpen in de
landstreck Tikondang leggen, en wel vyfderd huisgezinnen sterk zyn.
Beoosten deze Rivier, die geen naam tien honderd huisgezinnen uitmaken.
Verder op in deze landstreck heeft men
heeft, en die van Karawang, leggen van
Tandjong Poera, al Zuiden opgaande,

weder eenige dorpen, als Grogong, Woe¬
das, Parang, Tartanagara (een gehugte
Gentong, Prakantras, Godok, Rorak-

niet als zwaar gebergte, daar men, een
nyl boven Tsioejang, eerst den berg Pangerango, en dan verder, tot aan de Zuid-

tok, drie gehugten, alle langs de Rivier

Zee, nog veel andre onbekende gebergten ontmoet, die, van den berg Pange-

van Karawang, Pattimag, dat wel een

rango af, nog wel zes mylen Zuiden en

groote myl Zuid-Westelyk van Gentong
legt, Tsigentus, Kadamonk, welke twee
ten Oosten eenig gebergte hebben, Pam-

dorp, gehugt, of Rivier, dan alleen een
kleene, die uit de berg Pangerango oor-

ger, Tsidera (die weer ontrent een ander

gebergte gelegen zyn, alle welke van Grogong af, tot Tsidera toe, zig twee mylen verre uitstrekken, hebbende zamen

Noorden beslaan, zonder dat men eenig

sprong heeft, ontmoet
Dus verre weer cen streck lands van
dit Ryk Jalatra, tot aan de Zuid-Zee afgedaan hebbende, keeren wy nu weer na

met hun agt dorpen, en vier gehugten,

de Noord-strand, om van latavia af, we-

ruim elf honderd huisgezinnen tot in-

der Zuidwaard op te gaan.

woonders.

Als men nu van Tsidera, een myl Oost

aan ter zyden gaat, heeft men daar ontrent de Rivier van Karawang, het do p
Sinjok, wat hooger op Prokansapi, nog
hooger Socrok Dindin, Tsiwalang, 1s1
oelae, en Tsidadan , welk laatste van

Sinjok, ontrent anderhalve myl legt, zyn-

de zamen met haar zessen wel zeven honderd huisgezinnen sterk.

Dog aangezien wy Batavia afzonderlyk
zullen beschryven, zullen wy, wat hier

ontrent legt, maar opnoemen, en dan
voortgaan

De stad zelf legt aan de zee, beoosten De

wellce, men hier ziet de Rivier Tsiakan

Land-

streek ten

de spruit Bangkas, kleen Tsiakan, de

Zuiden van
Batavia.

Sontar, en mecr andere Rivieren zonder

naam, na welke, West aangaande, met
de

JAVA.

GROOT
Wyk de groote Rivier van Jakatra, die

valt, Zuid aan gaan, ontmoeten wy eerst

uit den berg Pangerango ook ontspringt,
als mede de Posten van Ryswyk, en wat
hooger Mr. Cornelis, de Rivier de Kor
rekot, de Post van Angkee, benevensde
Civieren Paffangarang, en die van Ang-

de voornoemde post, die vier mylen bewesten Batavia, en daar een Vaandrig, of
Luitenant, met zestig Europianen, en
dertig zwarten, in bezetting legt, buiten

welke hier nog wel drie honderd huisge-

kce (in de welke de Rivier Tsipoetat,

zinnen zyn.
En de Dor-

vaar ontrent een Dorp is, de spruiten

Daar is een steene Pagar, die twee pun

Sorpa, Gambong Sibas, en Silok, vallen

ten na de landzyde, en twee zwaluwe

ontmoet.

staarten na de Rivier-kant heeft, van een

T’en Zuiden van de post Noordwyk,
boven ontrent het begin van ’t Riviertie

stuk van 8 a 12 ponden, en van twee bassen, die de Rivier bestryken, voorzien.

de Sontar, heeft men de dorpen Wangoa,
en nog een zonder naam, Sangan (daar

Dit nu is een groote Rivier, die by deze Pagar gemeenelyk 18, en in de regentyd, of by vloeden, wel 28 voeten diep

wy een post van Krygsknegten boven aan

is. Deze is de scheids-paal tusschen’t Ko-

groote Tandjong, en bewesten de spruit
Sentong (die in de groote Rivier valt) nog

ninkryk Jakatra, en Bantam. Van Ta-

Zuiden op-

ngerang na de Rivier van Angkee, loopt

ook de Rivier de Maker-Vaart, waar langs

te zamen wel duizend huisgezinnen sterk

men gemakkelyk na Batavia varen kan.

Men heeft een myl Zuid- aan boven
Tangerang de dorpen Sapoebaroe, Baba-

men de dorpen Pondoasina, Kameri,

coan, Kampong Bali, Padipara, Pakola-

Montpang, Depackti, een zonder naam.
Ritoejaja, en Kadong Bolador, welkc

eeng, Kampong Maleyo, Prajang, Tsikokoe, Sajogalti, Linkon, en Boejim

laatste Zuid-op van Pondoasina twee mylen legt, beoosten welke twee laatste zig

Grompan leggen, die zich te zamen een
groot anderhalve myl verre uitstrekken,

nog twee dorpen zonder naam ten Oosten
van de groote Rivier van Jakatra, en nog

huisgezinnen sterk zyn.

een andre, opdoen, gelyk nog een dorp
zonder naam, een myl bezuiden Kadong

en met haar elven wel dertien honderd

Dan komt men aan de Post Sampoera,
die 'er naast aan legt, daar mede een wagt

Bolador gelegen ; welke elf dorpen on-

van eenige Soldaten onder een Officier

trent dertien honderd huisgezinnen uitle-

legt

veren.

Anderhalve myl bezuiden Kadong Bo-

Een weinig Zuidelyker heeft men de
dorpen Kajang Madang, Liebe Karang

lador, bewesten de groote Rivier, heeft

Wassawang , Wierapoerabangso, Man-

men de dorpen Kaddong Waronge, Boe¬

dang, Salabantar, Jampang, Tsicpienang,
n Pagoenang, ontrent de spruit Sandali,

deongati, Wancba, Kandang Along, Nalla, Rampang Boera, en Karon. Deze ze-

weinig beoosten welke de spruit Silatang,

ven dorpen hebben ontrent zes honderd

en nog eenc, Siberong genaamd, is) welke

huisgezinnen: en de Rivier van Jakatra

laatste plaats van Sampoera ontrent twee

neemt, ontrent twee mylen bezuiden het

mylen legt. Dcze dorpen (daar men die

laatste dorp, zyn oorspronk uit den berg

van Jacob Bouwmeester, en die van Docrian Siriboa, inet nog een zonder naam,

Pangerango zonder dat men, tot aan de
Zuid-zee toc, iet anders, dan zeer zware,

wat Oostelyker gelegen, bytellen mag )

hooge, en onbekende gebergten, ontmoet,

maken zamen ontrent veertien honderd

die daar al mede, Zuid-op, nog wel zes

huisgezinnen uit.

mylen in hare uitstrekking beslaan.

Al wat men nu verder Zuid-aan gaat

Pangerango, die ontrent negen mylen van

zynde een groote afstand van vele mylen ) bestaat niet dan in zwaar gebergte,

’t Noord-strand legt, heeft men den berg

en wilde bosschen, die zig tot aan de

Ontrent twee mylen bewesten den berg

Salak, waar uit de Rivier van Angkec

Zuid-zee uitstrekken, waar mede wy dan

haren oorsprong heeft, in welkeeen groo-

de beschryving van dit tweede bestek, in

te myl lager een ander Riviertje stort.

opzicht van ’t Koninkryk van Jakatra,

dat uit een berg, wat Noordelyker gele-

bessuiten; voegende alleen hier by, dat

gen, afstroomt, behalven welke men nog

men in dit Ryk twee honderd en twee

een gebergte wat westclyker heeft.

De andre Rivieren, of spruiten, in de

Rivier van Angkee vallende, nemen daar
ontrent, en wat lager, mede haren oorsprong.
van Tan¬

die Rivier

drie a vier dorpen zonder naam leggen, die

Bewesten de groote Rivieraldaar, heeft

De Post

pen langs

de groote Rivier van Jakatra hebben) de

zyn.

gerang.

II

Tangerang, die by Ontong DJava in zee

de posten Jakatra, en wat hooger Noord¬

Wanneer wy nu van de Post by Tangerang, bewesten de Rivier van Angkee,

leggende, en zoo langs de Rivier van

dorpen, en daar in negentien duizend drie
nonderd negentig huisgezinnen (buiten

Batavia) heeft, die door malkanderen op
vyf zielen ider gerekend, zes en negentig
duizend, negen honderd en vyftig zielen
uitmaken.

Wy geven dierhalven, overgaande tot Kaart van
ons derde bestek van Java, om ’t KoninkB 2

ryk

t derde bo¬
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siek, of’t ryk van Tsjeribon te beschryven, eer

kleen Riviertje zonder naam is, daar men

Koninkryk kaart van ’t zelve, by de letter D te zien,

ankeren kan

van Tsjeri
bon

Beschreen aan
de Zuid-

kant.

en zullen ook hier eerst aan de Zuid-kant

daar wy ’t in ons tweede bestek gelater
hebben, vervolgen.

Langs de Zuid-zee dan Oostaangaande,
ontmoeten wy in’t landschap Soekapoera,

niet dan een dor strand, drie kleene sprui-

Hier heeft men dan een klippig hoofd
van een halve myl, dat zig van verre als
een kleen Eiland vertoont, dat de naam
van den hoek van Dirk de Vriesen, en
Mauritius-Baey draagt.

Dien hock pas om zynde, daar de kust

en, die daar in zee storten, en die nie

weer een halve myl na ’t Noorden in

boven een myl van strand haren oorsprong

loopt, leeft men Mauritius-Baey, die zig

in dat landschap nemen, zynde de eersti

ontrent een grootemyl Oost-aanuitstrekt
laar een kleen langwerpig Eilandie is Na
de West-kant dezer Baey heeft men eerst

pas een halve myl verre van ’t begin van
dit bestek Oost-aan, en ider weer een hal-

ve myl al Oostelyker gelegen; dog by de
tweede ontmoeten wy een klip, 't Bra
bands-Hoedje (wat van ’t strand gelegen
en wat verder by de derde spruit nog eer

de Rivier Tsilsidaur, en wat verder op
nog een andre zonder naam

Tusschen dat langwerpig Eilandje, en
de overwal, is een naeuwe doortogt van

andre groote klip, waar by meer andre

myl N. en Z. breed, en een myl O.

leggen; ook neemt deze Rivier wel twet

myl dieper landwaard in haren oorsprong

en W. lang, daar men aan de overzyde
fin 't Zuiden, by den hoek van Paroe-

zynde dit de zelve Rivieren, waar mede

ran, ankeren kan.

wy in’t tweede bestek eindigden

Een Myl oostelyker (terwyl een vierde

Als men nu Noord-Oost hier nog een
myl aangaat, konit men in een binnen-

myls van de wal, het zwart zand op ze
kre diepte, die in de kaart aangewezen
werd, de gansche kust langs, in dit be

meir, Segara Noekan, genaamd, dat ruim
twee mylen ver, Oost-aan, zig uitstrekt

tek vervolgd, ontmoet men een Riviert.
je, dat daar in zee stort, nemende harer
oorsprong ontrent agt of negen myler
landwaard in, aan de Noord-zyde.

een halve myl breed, en met laag watei

Van daar ontrent twee kleene myler
oostelyker, ontmoet men, by na een hal

n dat Zuiden en Noorden ruim twce en

droog is

By ’t pas inloopen ontmoet men aan
de Noord-kant van deze engte een kleen
Eilandie, dat vlak voor een Rivier zonder naam legt, die hier in zee stort, en

ve myl verder, een kleen spruitje, en eer

die ontrent vier mylen Noordelyker haren

myl hooger op een kleen Eilandje, het
Toppers-Hoedje genaamd, met eenige

oorsprong heeft

klippen ’er by, tusschen welke een fraeys

ten de zelve, heeft men den hock Tirang

Rivier, die mede geen naam heeft, in zet

Balepandjang genaamd, daar de kust wel

Tegen deze Rivier aan, of pas beoos-

stort, die agt of tien mylen landwaard in,

en groote myl Noorden inschiet, alwaar

in’t Noorden haren oorsprong heeft
Een half myl Oostelyker schynen zich

men dan in den afstand van een myl drie

pruiten in zee ziet storten, die alle uit de

menschen ontrent die strand te onthouden

Schey-Rivier ontrent een myl Noordely

alzoo men daar nu en dan rook heeft zien

ker, daar zy in drieën scheiden, komen

opgaan. Ook loopt de wal hier wat na't
Zuiden uit.

Een myl Oostelyker heeft men weder
een Riviertje zonder naam, dat hier ool
in zee stort, en ontrent de zelve plaats mei
de laatste beschrevene zynen oorsprong
heeft. Hier loopt de kust weer wat n.
’t N. O. in

Een half myl Oostelyker ontmoet mer

hier een klippige en eenigzins beragtige

afstroomen , hoewel deze Rivier twee

groote mylen Noord-westelyker haar be
gin heeft
Van daar, van ’t Noorden Zuid Oost

en Zuiden aangaande, ontmoet men verscheide gehugten, als Careong, Boeyko(tusschen welke een kleen spruitje is)
Ocloebontoe, Passongon (tusschen ider
van welke weer een spruutje, gelyk oo

voor ’t laatste gehugt, en ieder der nu
volgende een kleene droogte is) Pagalan-

wal, zynde het land van ’t begin dezes be¬
steks af, niet dan laag land geweest, wel¬
ke bergagtige streek ontrent anderhalve

ros (voor welke drie laatste men wat van

myl Oostelyker vervolgd, daar men d

de wal, in 't Meir nog drie andre droog

kleene Rivier Pinang, of Kidoelang ont
moet. Van daar begind Dirk de Vriesen
Baey, die zig ontrent wat meer als drit

ten naast malkandren Zuiden en Noorden

mylen Oost-aan uitstrekt

Een myl verder dan de River Kidoe
lang ontmoet men de kleene Rivier sdjoe

zynde in deze Baey een fracie zand-strand
die aan ’t ooster-einde met een bogt om-

loopt, alwaar in den hoek weer een

zan, Kalibalampang, Karadoca, Kalika-

leggen ziet) Oedjongklang, Kalomprit,
en Doman, by ieder van welke zes laat-

te men mede een kleen spruitje ziet, be

halven dat recht voor Oedjongklang, zig
ook Zuid-Oost, en Noord-West, drit
leene Eilandjens vertoonen.

Daar na pas voorby Doman, heeft men

en scherpen hoek by 't gehugt Dainu,
al
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alwaar een veel smaller Ooster-ingang,

Een myl oostelyker heeft men een kleen

dan in ’t Westen, om in dit binnen-meir

spruitje, regt voor ’t welk, wat van de

in te loopen, is, buiten welke maar pas

wal, Poclo Batak (een kleen Eilandie

gekomen zynde, men ontrent het Dorp

met een Rif ’er om, en nog een ander 'er

Lonbong (dat ontrent een Zoute Rivier,
een myl beoosten Dainu, legt, en ontrent

ontrent, tusschen ’t zelve en de wal, legt.

tagtig huisgezinnen sterk is) mede ankeren kan. Ook is rondom langs dit Meir

niet dan laag land.

Vlak nu voor dit binnen-meir, dat wy

maar eerst rond gegaan hebben, legt een

Wat oostelyker zyn weer twee spruitjens, en dan nog twee vervolgens, by
welk tweede Tsipparaga (zynde maar een

gehugt) legt, vlak voor 't welke, wat
van de wal, zig drie droogtens vertoonen.

Dan komt men by een Schei-Rivier,

groot Eiland, dat zig van ’t voornoemc

zynde de Rivier van Tsipparaga, die on-

kleen Eilandie,by den Oost- hoek van Mau-

trent vyf mylen bezuiden haren oorsprong
heeft, zynde de zelve ontrent twee mylen

ritius Baey gelegen, af, tot het Dorp Lonbong toe, by na vier mylen Oost-aan, uitstrekt, en dat zoo aan de binnen-kant na

't Meir toe (een kleenc plaats maar in 't
midden by ’t gehugt Wananjaja uitgezon-

derd) als de geheele buiten-kant langs
wat bergagtig, en klippig is
Dit Eiland werd Poelo Besar, of Noes-

van de eerste Rivier van dit bestek gelegen.

Een myl oostelyker heeft men een uit-

stekenden hoek Karang Sondalang Tsillamaja, of den schadelyken hoek genaamd,
voor welken zig, wat van de wal af

sa Gedee Gbeide ’t groot Eiland, ’t eerste

twaalf droogtens vertoonen, op een van
de welke naast aan de wal, een kleen Ei-

in 't Maleyts, en ’t laatste half in 't Am

landie legt.

boinees, en half in ’t Javaansch beteke-

Een groote myl oostelyker heeft men
een spruitje of twee, en’t gehugt Tsillamaja daar by, voor welk laatste spruitje,

nende) genaamd. Het is aan de Westkant een groote myl, en aan de Oost-

kant pas half zoo breed, en nog smaller
aan ’t cinde.

dicht by de wal, nog twee droogtens leggen.

Van de hock Paroeran in’t Noorden

Byna twee mylen oostelyker ziet men

(daar men ook ankeren kan) Zuiden aan-

de Rivier van Tsiassem, na de landstreek

gaande, ontmoet men ’t gehugt Tsaloc-

van dien naam genaamd. Deze neemt on-

bator, bewesten ’t welke, ontrenteen hal-

trent agt mylen ten zuiden wat boven 't

ve myl van de wal, een droogte, de Wal-

Dorp Tsiterri haren oorsprong, scheiden.
de zig een myltje van strand af in tween,

visch genaamd, legt

Dus voorby de Zuid-westelyke hoek

alwaar zy ontrent een halve myl van een,

om, en zoo Oost weder aangaande, ont-

makende een kleen Eiland, in zee storten.

moet men , twee mylen verder een land

Dit Eilandje is O. en W. ontrent drie

streck Kambangan genaamd, waer by 't

quart myls lang, en in ’t N. een halve

gehugt Wasahal legt, vlak voor t welkc
men een kleen Eilandje ziet, dat rontom

breed

met katskoppen, die men langs dit Eilandie doorgaans ontmoet, bezet is.
Dit groot Eiland is onbewoond , en
hecft aan de Zuid-kant twec zand-baeyen.

ren oorsprong neemt. Deze Rivier, waar
in nog twee of drie kleene spruiten zich

een myl beoosten Dainu legt, een my

ontlasten, werd zoo na 't DorpPamanoekan, dat ortrent een myl de Rivier op

klippig gebergte, en wat verder eenig ge-

Karang Sondalang af, tot den Oost-hoek
van deze Rivier, een bogt, die wel drie

zig verder van ’t binnen-meir af, tot het

myl lang is

einde van dit bestck, uitgenomen daar wy

dat klippig gebergte onderscheiden, al mede vertoond. Dit bestck loopt aan de
Zuid-kant Oost aan, ontrent zesen twin-

tig mylen.

Tsjeribon

legt, en wel twee honderd huisgezinnen
sterk is, genaamd. Het land maakt van

smal rif 'er langs, ontmoet, hoedanig het

stelyker iet anders, dan laag land, met een

Ryk van

lamanockan , die ontrent negen of tien mylen Zuidelyker by 't Dorp Tsiamboe ha¬

Wanneer men nu aan de vaste wal van

boomte, zonder dat men nogeen myl Oo-

kant van

Een myltje oostelyker, als de oostelykste tak, heeft men de Rivier en hoek van

Java van de zoute Rivier af, die ontrent

oostelyker gaat, heeft men weer eenig laag

De Noord

myl , dog in 't Zuiden maar half zoo

Een myl beoosten deze Rivier heeft men

den hoek van Brebes, alwaar ’t land weer
wat inschiet.

Tot hier toe, of wat beoosten dezen

hock, is een vervolgend smal Rif langs

Na dat wy nu de Zuid-kant van dit Ryk

deze wal van 't begin dezes besteks af, van

an Tsjeribon beschouwd hebben, gaan

waar de wal weer inschiet; dog vlak voor

wy over om de Noord-kant te bezien.

de Rivier van Tsiassems beide takken,

Hier ontmoeten wy, een groote halve
myl van de West-zyde Oost-aan gevorderd zynde, een kleene Rivier zonder
naam, die ruim twee mylen bezuiden ha-

ren oorsprong heeft.

verbreed zig dit Rif wel een halve myl
verre in zee, en wel anderhalve myl, en verder, Oost aan.

Een groote mylOostelyker vandien hoek
B 3

heeft
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heeft men weer een Schei-Riviertje, dat Indramaja heeft, die uit zeker gebergte by

ruim twee mylen landwaard in zyn oor- 't Dop Tsipelo, wel een en twintig mysprong heeft, beoosten welke Rivier het len Zuid-west-op van hier gelegen, zynen
gehugt Pamantsetang is.

oorsprong neemt, terwyl nog drie andre

Nog een myl Oostelyker is weereen spruiten uit het Wester en Zuider gebergkleen spruitje, waarby 't gehugt Tolook te ontrent halver weg zig daar in ontlafWale pas bewesten legt.

Een kleene myl hooger op is weer een
spruitje, en daar by, pas 'er bewesten

ten.

Dit is een zware Rivier, die hier met
een spruit, en een weinig Oostelyker met

het gehugt Kandang Awer welke twee

nog een spruit, in zee stort, hebbende zig

gehugten wel twee honderd huisgezinnen

een half myl van strand af in tweën gescheiden, en dus aldaar ’t kleen Eiland

hebben.

Ontrent twee mylen van de wal hier.
recht Noord aan, heeft men twee klippen onder water, op zestien of zeventien
vadem diepte.

Een halve myl boven dat spruitje by
Kandang Awer, heeft men een Rivierte, dat ontrent vyf mylen Zuidelyker zyn

oorsprong heeft, waar by men aan strand
’t gehugt Tsjamare, tagtig huisgezinnen
sterk, leggen ziet.

Deze Rivier, die een myl landwaard in
zig in tweeën verdeeld, valt een myl ver-

der, met nog een spruit in zee, maken-

de hier een kleen Eilandje, dat een myl

Songi gemaakt, dat in zyn omtrek twee
en een halve myl schaars beslaat.
Pas buiten’t Rifhier (dat van die hoek

af West-aan tot de hoek van Bilan, en

voor al in die bogt wel een halve myl
breed is) heeft men ankergrond, en twee

en een vierde myls van dat Rif, ofschaars
drie myl van de wal, legt Poelo Rachit,

en nog een halve myl Noordelyker het
Boomkens-Eiland, waar by nog een droogte en een zand-plaat boven water tusschen
beide deze Eilanden, en pas 'er bewesten

legt.
Van de Oost-spruit der Rivier van In-

Oost en West, en ook Zuiden en Noorden, dog aan de Oost-kant nog wel zoo

dramaja (die een van de groote Rivieren

lang is

DJati-hout, Ryst, en andre waren geva-

Pas beoosten de eerste spruit van deze
Rivier heeft men een smallen hoek, die
ten eersten Zuid-op een kleen diep Baei¬

tje maakt, alwaar ’t gehugt Laffarang ontrent ’t midden der Baey, en wat hooger
op Landabran, beoosten de zelve, legt,
dat honderd vyftig huisgezinnen geoor
deeld werd sterk te zyn, wanneer men de

zielen van ’t gehugt 'er by voegd.
Van de hoek van Brebes af tot hier toe
heeft men vlak land, waar na zig wel drie

van Java is , waar na toe zeer veel om

ren werd) schiet het land ontrent twee

groote mylen verre Zuid-Oost in, alwaar

men een myl verder eerst 't Dorp Singaradja, en wat Zuidelyker nog een ander
zonder naam, by een kleen spruitje ontmoet, waar aan een vlakte paalt, beoos-

en welke zig weder een spruitje, Soengei
Jonti genaamd, een halve myl ten Z. O.
van ’t voornoemd spruitje, opdoet.
Wat Zuid-Oostelyker, ontrent een myl

op, heeft men twee gehugten, 't eerste

myl oostelyker weer een breed Rif, dat

Oedjong Glap fof ’t duister cinde het an¬

al by Landabran begind, vertoont, het
welk zig, hoewel wat smaller, tot het

der Oedjong Tocha tof 't oud einde) en

einde van dit bestek uitstrekt.

Oedjong Tanah (of ’t einde des lands )

Pas boven Landabran heeft men Mo¬

rod , leggende pas bewesten de andere
spruit van dit Riviertje, by welkers ver-

deel-plaats, daar zich die Rivier in tween
scheid, ’t gehugt Koloor pas 'er beoosten
legt.

Een halve myl Oostelyker, daar de kust

dan nog een halve myl verder een derde,
genaamd, alwaar de kust weer cerst twec

of drie mylen Zuiden aan loopt, dracjende dan met een lange bogt hoe

langs hoe meer na ’t Oosten allenskens
om.

Een myl bezuiden Oedjong Tanah
heeft men, bezuiden een spruitje, ’t gehugt Soengei Padok, en wat verder O-

weer dieper inloopt, is nog een kleen
Riviertje, ontrent den hoek Bilang, het rankin, een kleen Dorpie van zestien huiswelk twee of drie mylen landwaard in zyn
begin heeft; dog waar in onder weeg nog

een kleen spruitje, Soengei Banko ge-

een ander kleen spruitje stort

naamd.

gezinnen, en een half myl hooger weer

Een halve myl Zuidelyker is nog cen
spruitje Soengei Tsilangsian genaamd, en
een half myl verder nog een ander LeC1
aan, tot by de hoek, waar op ’t gehugt
Radja Kalelitang (dat honderd huisgezin- dicht by een heilig graf gelegen.
Van Oedjong Tocha af tot Qualisapoe
nen sterk is, en voorby 't welke zig dat
en
Rif nog wel een myl verre Oost aan uit- toe , dat tusschen de laatste Rivier
strekt) legt, pas boven welke bogt (daar Tsjeribon legt, strekt zig tweeen een halHier draeit het land wat met een zeer

revige bogt wel van twee mylen N. O

’t land weer Oost-aan niet een hoek van

ve myl verre in zee een groot Rif, dat

een myl lang draeit) men de Rivier van daar wel zes of zeven mylen buiten om
zei¬
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zeilens geeft, om op Tsjeribon te komen.

Het Graf
Ion Mocl¬
12

kant, pas op 3 4 vadem stckgrond, en

zeven gemeene trappen opgaat, zynde in
t midden door een hekje afgeslooten.

By dit laatste spruitje ontrent een myl

Langs dit plein, dat met klinkert be-

benoorden Tsjeribon, heeft men een zeer

legt is, en een breedte van honderd tre-

rermaarde Graf-stede, zynde cen van de

den van voren, of in ’t vierkant, heeft,

grootste oudheden en zeldzaamheden, niet

is een muragie ofborstwering van vyf voe-

alleen van ’t Eiland Java; maar zelf van 't

ten hoog, die van voren met witte, en

gansche Oosten. Een Mausoleum, dat he-

beschilderde Chincesche tegelkens, even

densdaags zonder wederga, en eenigzins by

of 't Hollandsche waren, bezet is.

de aloude graf-steden, door Artemisia,

Als men’er pas opkomt, ziet men aan

Koningin van Carien, voor den Koning

wederzyden van den ingang twee koste

Mausous, haren Gemaal, opgericht, te

lyke weergalooze Chineesche blaeuwe, en

vergelyken, en onder de toen nog zeer

heerlyke Japansche potten, met bloemen

woeste Javaanen als iet groots en onge
Het is voorcen van hunne grootste Heiigen, die zy, als den voornaamsten in-

voerder van 't Mohhammedaansch gelooteeeren, gebouwd
Hy werd Een Israel, of Sjeich Ibn
Moelana, en ook wel Socsochoenen Goe

er in, boven op dien muur, en ter reg-

terhand ’er ook vier, eenige voeten van
een, en ter linkerhand nog drie staan,
russchen welke drie laarste men twee groote boomen tot eene belommering heeft.
Vorderziet men op dit eerste plein niets.

Aan den twecde opgang, heeft men
diergelyk een muur van de zelve hoogte

nong Djati com dat hy hier op dit Dja-

er voor mede met zulke steentjes bezet,

bergje begraven legt en van andre ook

en beneden aan de voet ter rechterhand

wel Machdoem, dat is, den Heer (van

met zeven, en ter linkerhand met zes

't Arabisch grondwoord Chadama, dat

groote heerlyke Chineesche bloempotten

dienen betckend genaamd
Men geeft aan dit zyn graf den eer-naam

(geschenken van Mohhammedaansche Koningen, te weten, die van Bantam, Ma-

van Astana (dat is ’t Paleis) van den Soe

cassar, Palimbang, en meer andre, aan

soehoenan Goenong Djati.
Wy zullen de gansche geschiedenis van

dit graf, ter eere van dezen Heiligen ge-

dezen Sjcich, of Eerwaerdigen Heer, ter

plaatze, daar wy in 't byzonder van de

Daar na gaat men hier, na ’t openen van
het twecde hekie vyftrappen op,en komt

zaken van Java spreken, van den begin-

dan op het tweede plein, dat een weinig

ne af, verhalen, en aanwyzen, hoe de
Roningen van Bantam, en de Sulthans

smaller dan ’t eerste is.

van Tsjeribon, van hem gesprooten zyn

derzyden van den ingang weer twee pot-

Ik heb zecr veel moeite gedaan , om

dit gyaf eens te zien; dog heb daar noit

daan) vercierd

Boven op deze muur heeft men aan we-

ten, zonder bloemen, en dan aan iederzy-

de nog dric met bloemen, dog zoo ge¬

toe konnen komen. Naderha-d heb ik

schiket, dat ter rechterhand zig vier groo-

nog mecr moeite gedaan, om een afteke-

te boomen, tusschen ieder van welke een

ning van ’t zelve te krygen ; dog gedurig

ot geplaatst is, vertoonen; dog ter lin-

vertrok, of stierf het Opperhoofd van Tsje

kerhand heeft men eerst twee potten, dan

ribon, aan ’t welke geschreven was, om

twce zware boomen, en dan weer een pot,

my dat te bestellen. Eindelyk ben il A¬

en een boom ’er tusschen, en dan nog een

1722. daar meester van geworden, door

pot, en cen boom, dat een zeer fraey ge-

een zonderlinge gunst van een boezemvriend, die my dat heeft gelieven toe te

zicht, en een schoone lommer geeft.

zenden, zoo als men het hier by de letter
kend.

Daar na komt men aan den eersten opgang, daar men tot het eerste plein met

meens aun te merken is

getee¬

15

Langs dit Rif heeft men na de buiten,
in ’t midden op 33 vadem.
van Sjeich

) A VA.

van den gemeenen weg af te zonderen.

Van dit plein tot aan het derde, is een
fracyc netgelegde weg, ter rechterhand

Het graf heeft ontrent de hoogte van

van welke men eene, gelyk men ter linkerhand twee fraeye Inlandsche woonin-

de Stad-huis-toren tot Amsterdam, of wat

gen heeft, tot verblyf der vorsten, alszy

minder, zynde van voren vierkant; maar

daar komen, om te offeren. Ook wykt
dit plein ter linkerhand eerst meteen ron-

E afgetckent ziet.

van agteren, daar het tegen een berg met
een half-rond aankomt, blind, en dus
daar ook half rond.

Het heeft vyf verscheide verdiepingen,
of pleinen, tot welke men met verschei-

de trappen opgaat, van welke de eerste
het breedste en grootste, en de laatstc het

de bogt wat uit, en loopt daar na met een
imbogt tot aan ’t derde plein al vry wat in,
loopende dan zoo rond op tot boven toe.
daar het ter rechterhand maar een weinig
schuins op van beneden af loopt.
Ook heeft men dicht by de derde mu-

kleenste, dog zonder plein, uitleverd.

ragie beneden , twee fraeye potten mei

Het eerste, dat men ontrent dit graf
ontmoet, is een groot hek, om ’t zelve

bloemen ter rechter, en twee ter linker-

hand aan ’t einde van’t plein staan.
Dan
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Dan gaat men door het derde hekje met
vier trappen op, en komt door een fraeye
poort op het derde pleyn.
Het derde pleyn heeft van voren ever
zoo een muur, zynde wel mede met zulke

steentjens bezet, dog geenzins met eenige
potten vercierd.
En om
standig be

schreven¬

T'ot dit plein toe (dat veel kleender als

ven omgangen zyn ; waar in zy zullen
misleid wezen.

Men gaat ook tusschen elk plein nog al
een fraeye hoogte op, eer men aan die

trappen komt, ’t geen het graf zoo hoog
reizen doed. Zoo ras men ’er ook ontrent komt, vertoonen zich ten minsten

twee Priesters,die zig daar altyd onthou

de twee vorige is) mogen de Hollanders,

den, en een menigte van kinderen zeer

en alle Christenen,dog hooger niet, komen.

ernstig om een aalmoes bedelende , aan

Men zegt, dat de Heer Jacob Koeper,

welke men dan eenige Pitis, van welkc

wel eer Opper-gezaghebber van Java't

'er tien in een stuiver gaan, geeft, die

Noord-Oost-kust, nevens nog eenige an-

men uitdrukkelyk ten dien einde, voor

dre krygs oversten, hooger op, tot aan

ettelyke Ryxdaalders mede genomen heeft.

’t graf geweest zyn; dog dat de meeste

Deze Priesters gaan overal mede, om

die stoutheid, met hun dood, die hen van

de fraeyigheden van dit graf, zoo verreeen

de Mohhammedaansche Priesters al voor-

Christen komen mag, aan de kykers te

zegt was, betaald hebben, onder welkc

vertoonen, gelyk zy daar onder andre nog

een Kapitein met zyn knegt, een Luite een stuk van een oude en vermolmde wanant, en een Vaandrig geweest zyn, die gen, in de welke Sjeich Ibn Moelanazou
kort daar aan stierven, waarschynelyk gereden hebben, aanwyzen.
De voornaamste reden van hun mededoor deze of gene vergeven zynde.
Men heeft my bericht, dat'er ook een gaan, bestaat egter daar in, om eenige aal-

Schilder uit last van haar Edelheden tot

moessen te eisschen, en om de Christenen

boven toe geweest zou hebben, om dit

te beletten, dat zy dog niet hooger, dan

graf net af te tekenen.
Het verwondert my zeer, dat de Heer

Kornelis de Bruin fol. 382. in zyne laat
ste Reize van dit graf (hoewel wat verward ) spreekende, de moeite niet genomen heest, om zulk een fraeye oudheid af

te tekenen, daar het hem maar een woord
had behoeven te kosten; dewyl hy by den
Gouverneurgeneraal in groote gunst was.
Op het vierde plein, daar geen muur

ot op het derde plein, komen, zoo zy

zich zelven niet in ’t uiterste levens gevaar
willen helpen

Vlak voor het graf is een open half
rond, daar een groote Nagassari boom
taat.

Ter rechter zyde van ’t graf is een
dwars-muur, waar in een deur is, recht

tegen over de groote en breede weg, langs
welke men van Tsjeribon derwaards gaat,

voor is, gaat men met vyf trappen, al

daar men ter halver weg een schoonen tuin

weder door een hekje, daar een heerlyke

van ’t Opperhoofd ontmoet. Aan delinker zyde is ook een dwars-muur; dog deze heeft geen deur

Moorsche Tempel staat, in welke de Princen en Koningen, jaarlyks een of twee-

maal hier en daar van daan komende, en
Het huis der vorsten, en die der Prieop dit plein vergaderende, gewoon zyn te sters ontrent dit graf staande, vervallen hoe
offeren. Het is een groot fraey stuk, met langs hoe meer, gelyk ook het graf zelf
om dat 'er de hand niet, zoo als het bedrie langshoemeer verminderende, en al
hoord, aangehouden werd.
smaller opgaande daken.
Aan wederzyden op dit plein, dat nog
Men ryd'er te paard na toe, en dan is

kleener dan 't derde is, staan vier of vyf

men ’er in een half uur; dog anders werd

groote en kleene boomen, enkelyk om

het op een groot uur gaans gerekend.

dit plein te overschaduwen

Eindelyk komt men, waarschynelyk
mede langs eenige trappen, die men egter niet zien kan, op het vyfde, en kleen
ste plein, schynende niet boven de agt of
negen treden aan wederzyden breedt te
zyn, en dan loopt het boven nog al op een
fraeye afstand van daar rond toe, zonder
dat men daar eenige andre cieraden , dan
alleen’t graf van dezen heilig zelf, ziet:
hoewel men om de verheid en hoogte niet
zeer onderscheiden oordeelen, en niet
anders daar van zeggen kan, dan dat zig daar
een fraeye verheven tombe, met een overwelfde groote deur vertoont, die zommi¬

Niet verre van dit graf is ook een groo-

te markt, daar alles verkogt werd.
Zommige van de Sulthans van Tsjeri-

bon, en hunne vrouwen, hebben wel getragt, om in dit heilig graf begraven te

werden; dog 't heeft hen niet mogen gebeuren

Hier onthouden zig wel drie honderd
huisgezinnen, die van dit graf, en van de

aalmoessen, die hier gegeven worden, bestaan.

Als men nu van de plaats van dit graf
wat Zuidelyker op gaat, komt men by de

landstreek Qualisapoe, en een weinig hoo-

ger by de stad Tsjeribon, daar ’t gansch
ge voorgeven, zeer fraey verguld, dog an- Koninkryk zyn naam na draagd, en daar
dre ’er dit niet aangezien te hebben. Vee¬
de Princen gemeenelyk hun Hof hou-

le nogtans hebben my bericht, dat 'er ze-

den.

De-
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Deze Stad is onder de Javaansche ste- meer gegeven; maar de een Aria , de
Tsjeribon. den al een van de grootste. Zy legt aan
tweede Pangerang, en de derde met een

De Stad

een kleene Rivier breidende zig niet al- andre eer-naam vereerd.

leen een groot stuk weegs langs strand uit,

maar ook wel anderhalve myl verre land-

Men heeft in de zelve een zeer fraeye
Moorsche Tempel, met eenige daken bo¬

waard in, langs een schoone en breede

ven malkanderen.

Hier legt van wegen de E. Maatschap-

weg.

Men moet zig egter niet groots van de
zelve verbeelden, alzoo al hare gebouwen

py een Hoofd, die een Koopman is, en
ettelyke bedienden, en krygslieden onder

uitgenomen’t Paleis der Princen,de Lo- zig heeft, om hier de zaken waar te nemen

gie van ’t Opperhoofd, en weinig andre, alzoo hier grooten handel is, met Ryst, DJadie men van steen, of planken gebouwd ti-planken, balken, enz. Javaansche kat-

heeft) meest van bamboezen opgeslagen toene garens, zwavel, indigo, vogelnestzyn.

De stad heeft egter zeer veel ingezetenen , die men wel op zeven duizend huis-

jens, en meer andere waren. Dit Comptoir, en Hoofd staat niet onder den Opergezaghebber van Java’s Noord-Oostkust, maar onder Baravia.

gezinnen begroot.

Zy staat, gelyk ook dit gansch Koninkryk, onder de drie Princen van

Wat gedaante, en uitstrekking de vesting heeft, waar in zich het Opperhoofd

Tsjeribon , die zich ook Sulchans laten van Tsjeribon onthoud, kan men aan des

zelfs tekening, met de letter F gemerkt,
jegenwoordige, Ae. 1713. nog leven- zien, Jy beslaat in ’t vierkant ontrent
de, zyn Sapoh, Sulthan Anom, en Pan- zestien Rynlandsche roeden, behalven de
gerong Dipati Toepati genaamd. De ti- punten, en verdere buiten-werken.
noemen, en dat onder zig verdeelen. De

tel van Sulthan egter werd hen nu niet

L

Y
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OPPERHOOFDEN VAN TSIERIBON.
De Opper¬ Maarten Samson, Koopman.
hoordn

van Tsjeribon-

van Ao.

tot 1685.

N.Pri

Williamson, Dito.

1685.

N. ri

de Ruiter, Kapiteyn.

1688.

1669.

1690.

1694.

Kornelis Ring, Koopman.

1688.

Christiaan Kryger, Dito.

1694.

1697.

Lucas Meur, Dito,

1697.

16992

Jacob Palm, Luitenant.

1699.

1700.

Jacob feirmans, Koopman.

1700.

1703.

Jan Kowyn, Dito.

Kornelis Jonghloed, Dito.
Johan Frederik Gobius, Dito.

Adriaan van Tets, Dito.
Willem ter Smitte.

1703.

1706.

1706.

1714.

1714.

1717.

1717.

1721.

1721.

1723.

Van Tsjeribon (daar zich het lant al Rivier Tiberus, die pas vier mylen van
’t strand haaren oorsprong heeft. Hier van

meer en meer weer na ’t Oosten begind
te buigen) ontmoet men eerst een smal-

daan strekt de kust zich weer vlak ten

le hoek , die een kleene bogt maalet, waar

Oosten uit.

in een kleen Eilandje legt, van waar men

Een myl van deze Rivier komt men by

tot Soengei Japoere toe, inde verheid van de Rivier Lafsari, die eenige mylen hoo¬
anderhalve myl, twee kleene spruitjens, ger, dan de vorige, ontrent Derma in 't

mitsgaders de gehugten Padjalang, Caliaga, en Mondel, ieder niet verre van een

Rivier, heeft, van welke Rivieren de

Westen haren oorsprong mede uit een gebergte daar ontrent neemt.

Men heeft een weinig oostelyker, dan de

laatste, Japoere genaamd , wel de grootste is, nemende ontrent vier mylen land-

Rivier Tiberus, aan een kleen spruitje,

waard in, in 't Zuid-Westen, uit eenig

vieren , ’t gehugt Gabban, zoo na die

gebergte haren oorsprong.

Een myl hooger heeft men de kleene
IV. DEEL.

vlak in’t midden tusschen beide deze Rilandstreek genaamd.

De Rivier van Lassari draagt haaren
naam
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naam na zeker Dorp, pas beoosten de

Wanneer wy nu langs de Rivier van

zelve een myl van strand gelegen; waar

Tsiassem wat beoosten l'assewahan, Zuid-

by zich nog een Dorp, Kalibonte genaamd, vertoond, die met haar beiden wel

Oost ontrent een half myl hooger aangaan , ontmoet men het dorp Panoraroe-

drie honderd huisgezinnen sterk zyn
Bcoosten deze Rivier legt een hoek van

vier, 't Dorp Tsitapin, een myl Zuide-

pan, en wat oostelyker, dicht by de Ri-

yker (wel zoo westelyk 't Dorp Kaboe¬
die zelve naam, een myl boven welke men
het spruitje Karakahan heeft, zonder dat anteng, en een half myl verder 't Dorp
men tot het einde van dit bestek, beslaan- Groodak, die ruim zes honderd huisgezinnen opbrengen, alle welke Dorpen bede ontrent nog anderhalf myl, iets anders
ontmoet; waar mede wy dan ook van de

Noord-kust afscheiden, die Oost en West
beschryving van

dit Ryk
van 't

Noorden
na 't Zui-

den opgaande.

ruin agt en twintig mylen lang is.
Om dit Ryk, dat zeer groot is, nu in
zyn binnenste, zoo als men van’t Noor-

den na 't Zuiden opgaat, net te beschryven, zullen wy dat allerordentclykst by

Tsiassem.

kan, heeft men, na dat men voorby
gehugt Kamalo (dat anderhalve myl van

strand legt geraakt is, in 't Z. W. ’t dorp
Bolakan, een myl hooger Zuiden aan het

ieder landstreck doen, beginnende met

dorp Korongon (tusschen beide welke dor-

pen vlak Oost aan, een groot myl 'er af,

ne myl beoosten de Rivier van Tsiassem,

streck van

grenzen van de landstreck van Pamanoe-

die van Tsiassem aan de Noord-Westkant , dat aan die zyde door de Rivier
Tsipparaga, en aan de Oost-kant, een klee-

De Land-

westen deze Rivier leggen.
Pas beoosten de zelve, en tusschen de

repaald werd.

Als men by de Schey-Rivier van Tsip-

tegen de grenzen van Pamanoekans landstreck , twee dorpen zonder naam leggen)
velke beide, met die twee oostelyke, ruim

vier honderd en vyftig huisgezinnen sterk
zyn.

paraga Zuiden aan gaat, heeft men aan de

Pas boven Korongon heeft men ’t dorp

Oost-kant wel een groote myl, en aan de

Babakan, van ’t welke men, al langs de

Z. Oost-kant wel anderhalf of twee my-

Rivier Zuid-West en West aangaande,

len hooger op, niet als vlak efsen land,

in drie groote mylen geen Dorpen ont-

vaarschynelyk niet anders dan Ryst-vel-

moet; maar dan komt men by 't Dorp

den zynde.

Aan de Oost-kant wat hooger gaande,

Tsingelkol waar by nog een dorpie zonder naam is: dan wat oostelyker heeft men

heeft men daar langs de Rivier, wel twee

t dorp Cartanga, met nog een zonder

mylen verre, niet dan bosschen en ge-

naam ten Westen gelegen; en dan een

bergten.

halve myl hooger Zuid-West op,de dor-

Aan den oorsprong der River Tsippara¬ pen Sikoepan, Serange, ’t gehugt Sitoc;
ga, die ontrent vyf mylen N. N. O. loopt, en Tsiamboe, die wel ruim negen honlegt het dorp Tsiwoeni, een half myl Zui- derd huisgezinnen uitmaken, waar mede
delyker, al vervolgens, de Dorpen Tsi- deze landstreck van Tsiassem een einde

lewang, Karangelang, en Tsikabong, die
met haar vieren wel vyf honderd huisgezinnen sterk zyn.

neemt.

Pas beoosten de Rivier van Tsiassem be¬ De Land-

gind de landstreck van Pamanoekan,

streck van

Aan de Oost-kant nu drie en een halve

waar men ontrent een myl van ’t Noord

myl van die Schey-Rivier en pas bewesten de Rivier van Tsiassem, twee mylen

strand het Dorp Pamanoekan, by de Ri¬

van ’t Noord-strand, heeft men 't Dorp

is, ontmoet, dat wel twee honderd huis-

Kantasaba, bezuiden 't welke men inde

gezinnen sterk, en een fraey groot Dorp is
Bewesten deze Rivier, Zuiden aan gaan-

’amanoc-

kan.

vier van die naam waar op groote vaart

ze Rivier een kleen spruitje storten ziet
dat een myl westelyker by 't Dorp Paf-

de ontmoet men, een groot myl van Pa-

sewahan zyn begin heeft, ontrent het

manockan , na dat men onder wecg voor

welke, hoewel wat westelyker, de Dor- by ’t gehugt Koranglawir (dat in ’t midpen Manganti, Jati, Boar, en Karrente-

den legt) geraakt is, het Dorp Barongki-

ngahtengah leggen, die met haar zessen wel

na, een myl hooger 't Dorp Koret, een

agt honderd huisgezinnen uitmaken.

half myl hooger de dorpen Gelok (dat wel

Bezuiden Karrentengahtengah een hal-

ve myl, heeft men 't Dorp Koeranje, dan
al recht op meest, wel zoo westelyk, Kali Doerian, anderhalf myl boven Karren-

zoo westelyk legt) en Pongadan, met nog
twec andre zonder naam, bewesten de

zelve ontrenteen mylgelegen, alle de wel¬
ke wel agt honderd huisgezinnen sterk

tengahtengah in 't Z. Westen Tsisarita,

zyn.

en dicht by de Rivier daar Soeroek Ga¬
gon, ten Zuid-Westen van het welke

dan, valt een kleen spruitje in de Rivier

’t gehugt Mijarang, en de Dorpen Tsitango, Tsiterri, en ’t gehugt Lawoek,
niet verre van den oorsprong der Rivier

van Pamanoekan, pas boven welkc spruit
men ’t Dorp Tsilame ontmoet, en een
myl Zuidelyker ’t dorp Tsiklapo, welke

Een half myl Zuidelyker, als Ponga-

van Tsiassem leggen, welke zes Dorpen,

twec dorpen wel drie honderd huisgezin-

en twee gehugten, wel negen honderd

nen uitleveren. Hier ontrent begind de

huisgezinnen uitmaken.

land-
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bergte, en niet dan ’t wilde Bosch, waar
zy eigentlyk bezuiden de Rivier van Pa- uit alle de hout-werken, die zoo grooten
handel op de Rivieren van Pamanoekan,
manoekan een aanvang neemt.

En Paroc- landstreek van Paracka Moetjang, hoewel
ka Moe¬
tjang.

Een groote myl bewesten Tsiklapo,
heeft men de dorpen Mindi, Sikado, Tapitai, Tsikabong, Boekita, die alle Zuiden aan binnen de streck van een myl leg-

en Indramaja geven, gehaald werden.

Een myl beoosten Rajajang, pas over
een spruitje, dat in dit Riviertje stort, legt,

gen , en ontrent zes of zeven honderd

als tusschen twee Rivieren in, het dorpie
Lelin, dat honderd vyftig huisgezinnen

huisgezinnen sterk zyn.

sterk is, en daar’t land als een half Eiland-

Sirmada, met nog twee zonder naam
na ’t Westen gelegen, Tsiparang, en Tsi-

maakt, dat ontrent een halve myl breed is.

linding, leggen niet boven een myl Zui-

je van een groote myl na de Zuid-kant
Hier van daan weer aan ’t Noord-stranc e Landstreck be¬

delyker, van welk laatste dorp hetdorp

langs de Rivier van Indramaja Zuid op

Paraban wel drie mylen westelyker op de

gaande, ontmoet men de dorpen Passeker, langs

grenzen in ’t midden tusschen twee ge-

vesten , en

Panganjong, Indramaja (waar na deze Ri-

de

ivier van

bergten in gelegen is, konnende met haar

vier haren naam heeft Dramjor, Trosang, Indramaja.

vieren niet boven de vier honderd huisge-

By het dorp Boekita komen twee by-

Soekadodoe, Karango, Doeko, Pandjang
Dagan, Babakan, Rampatang, Lobina,
Logie Kaser, Lowigiddo, Widasari, Pa-

zondere spruiten, nemende haren oorsprong

gadang, Ponkapoa, K. nkatas, Panodor,

de eene uit den berg Tampomus, in de

Pakaling, Jondjang Jawat, Gadel, en Tsi-

landstreek van Sammadang, de andre uit

doedas, de welke een landstreek van drie

’t gebergte in de landstreek Parackan
Moetjang, in de Rivier van Pamanoekan
vallen, die zig een half myl boven deze

en die te zamen (behalven Indramaja, dat

zinnen opbrengen.

Rivier vereenigen, en de zelve, gelyk ook

een spruitje, dat wat lager daar in valt, vry
wat doen opzwellen.
Beoosten deze Rivier van Pamanoekan

heeft men geen dorpen, dan die van Tsilening, Passinagara, en Tsipappan, die
een half myl beoosten Tsilame, en Tsi-

groote mylen, regt Zuiden aan, beslaan,
alleen wel duizend huisgezinnen heeft
ieder wel ruim honderd vyftig, en dus in
’t geheel wel drie duizend en drie honderd,

en, met die van Indramaja mede, wel vier
duizend en vier honderd huisgezinnen opprengen.

Indramaja wil zoo wat de gedaante van Indramaja.
een Stad hebben; dog is maar een open

klapo, in de streek van een myl, al Zui-

lek , waar in egter een groot getal van

den aan boven malkanderen, en vier my-

nette bamboeze, en planke huizen is, zynde een van de voorname plaatzen van Ja-

len van strand Zuid aan, zoodanig ge-

strekt leggen, dat zy ontrent de grenzen
van de landstreeken Sammadang, en Parockan Moetjang komen. Deze drie dor-

pen leveren ontrent drie honderd huigge-

zinnen uit, beoosten welke drie byzonde-

re gebergten, gelyk ’er ook nog wel drie

va; waar op sterke handel, en vaart is,
en van waar men, gelyk ook van Rembang, enz. (voor al zederd As. 1670.) veel
schoon hout-werk na Batavia, en andere
plaatzen, heeft beginnen te verzenden.
Als men nu van ’t dorp Tsidoedas bo-

zoo verder wel twee of drie mylen Zuiden

en by de Rivier, daar de spruit Sikolo
van 't Zuiden er in valt, Zuid-Westaangaat, ontmoet men de dorpen Pangkalling

aan langs de Rivier van Tsjamare, ver-

Pari, Jatitoesijoe, Oetjong; en nog Zuid-

scheiden zware bosschagien heeft, zonder

Westelyker, een myl van Oetjong, Ba-

of vier andere bezuiden ’t Riviertjc by
Kondang Awer leggen, waar ontrent men

dat men daar eenig dorp ontmoet, dog on-

awak, Bantarijati, en Bongrawang, wel-

trent het Noord-strand heeft men hier

ce laatste drie weer recht na't Zuiden leggen, en die met haar zessen ruim zeven

De Land-

groote Ryst-velden.
Beoosten langs de Rivier van Tsjamare

streck be¬

heeft men van strand af, tot aan den berg

oosten de

Tampomus toe, in de landstreek van Sam-

men een myl van strand, na 't Zuiden toe, de Rivier

nadang, Zuiden aan gelegen, niet dan
wilde en groote Bosschen, uitgenomen,

Singaradja, en nog een dorp zonder naam.van Indra¬

Rivier van

Tsjamare.

honderd huisgezinnen uitmaken.

Bcoosten de Rivier van Indramaja heef De Dorpen
beoosten

Een myl hooger ontmoet men Poeren, maja.

dat men wat oostelyker, een half myl van

Wannassari, Rarangsamba, Palonbang

strand, en zoo al verder een myl Zuid
aan, de dorpen Papersang, Lossarang,

Tolohagon, Lobinar , Jatisawi, en Pawidian, waar na men wat Zuid-Oostelyker

Paartang, Pandawan en Rajajang, al

Bantarago, Jatiborang, Kalira, en Traf-

mede midden in ’t Bosch, niet verre van

sana heeft, welke twaalf dorpen wel vyf-

tien honderd huisgezinnen sterk zyn.
Van Trossana dracit de Rivier ZuidBilang uitwaterd, leggen heeft, die te za- West aan, daar men, pas den hoek der
men wel zeven honderd huisgezinnen Rivier om, de dorpen Jati, Genting, Mannor, en Tosika, al Zuiden aan in de landsterk zyn.
Pas boven Rajajang ziet men eenig ge- streck , behoorende onder Qualisapoe, en
cen Riviertije, waar in nog een ander twee

mylen van strand valt, en dat by den hoek

2

Tsje-
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Tsjeribon (die pas twee mylen beoosten dramaja gelegen is) zeer vermakelyk op,
Trassana leggen) ontmoet.

Pas beoosten de spruit Sikolo heeft men

die te zamen wel duizend huisgezinnen
sterk zyn.

En een deel

Als wy nu weer van Lawoek, in7t

eenig gebergte, en pas boven ’t zelve Zuiden aan, 't Dorp Cundanlaffi, dat ten Oos¬

Noorden by dat gebergte ontrent den oor

ten een groot DJati-Bosch heeft, waar by

sprong der Rivier van Tsiassem gelegen tjang.

de Dorpen Kali Tanjang, Tsilaboe, Ma-

te rug gaan, ontmoeten wy een groote myl

van Parocka Moe¬

Zuid Oost van’t zelve, het dorp Kalinis, en Tsilkassoe leggen, deze negen Dorpen maken wel duizend huisgezinnen uit, mon, en nog Zuid-Oostelyker Parocka
Moetjang (daar deze landstreck, pas bene
en gelyk Kali Tanjang ontrent twecmy
len van Trassana Zuid ten Oosten legt,

den ’t gebergte, dat men even benoorden

alzoo legt Tsikassoe van Kali Tanjang nog

dit dorp ziet, na genaamd is) Jajobang
(tusschen beide welke een zwaar gebergte

ruim een myl.

legt) Rombasollang (dat mede pas bezuiden een gebergte legt) en Tsigonter, die
de dorpen Randegara, Panongang, en te zamen zes honderd huisgezinnen sterk
Bewesten de spruit Sikolo, daar die in

de Rivier van Indramaja valt, heeft men

Zuid-West op, langs de Rivier, Valida

bezuiden ’t zelve den berg Sirmey, of

manoekan, heeft eenig gebergte gelyk

Tsjirboa, tusschen de Rivier en die

men ten Noord Oosten van ’t zelve ook

nen wel zeven honderd huisgezinnen uit
maken.

streck van

Samma¬

dang.

Het verder deel van Parocka Moetjang's
landstreek, pas boven de Rivier van Pa-

spruit leggen ziet. Deze vyf dorpen kon-

De Land

zyn.

Mekgang, en Karansambang, beoosten 1
welke men weder een Bosch, gelyk men

Wanneer men nu weer pas bezuiden de
landstreck van Tsiassem, in’t Westen van

Tsiamboe, Serange Sitoe, en Lawock
daar wy ’t gelaten hebben) begind, ontmoet men voor af niet, als eenig geberg-

het zwaar gebergte Tampomus, in de
Landstreck Sammadang heeft.

Dit Sammadang draagd de naam naeen
groot dorp, dat zich twee mylen van Tsi-

linding, of anderhalf myl bezuiden de Rivier van Pamanoekan, opdoet.
Bewesten ’t zelve heeft men een zwaar

gebergte, en een myl Zuid-op, de Dor-

te, boven 't welke men ontrent twee my-

en Selipon, Padadat, en nog een ander Ka¬

len hooger vier dorpen zonder naam tus-

limon, dan ’t vorige (dat wel vier mylen

schen twee spruiten, en een myl Zuid.

westelyker legt) die te zamen wel zes hon-

Oostelyker de dorpen Goela Gadja (pas

derd huisgezinnen sterk zyn.

bezuiden de oostelyke spruit) Pesak, Tsitajan (dat wat Oost aan legt) ’t gehugt Kadatoir, en de dorpen Hoitia, en Manal

heeft men drie bergen, en een myl bezui-

Bezuiden en ten Westen van Kalimon

den dit Dorp; de dorpen Pariak, Tsida-

dicht by een Riviertie leggen heeft, wel¬
ke negen dorpen met dat gehugt ruim dui-

doa, Tsibelang, en Banjok, een myl be¬

zend huisgezinnen uitmaken.

anqua leggen die ruim agt honderd huis-

Bewesten dit Rivierken ziet men even

wat bezuiden, ter plaatse daar ’t zich in

westen welke Tsiamat, Tsimateri, en Tsi¬

gezinnen sterk zyn.

Een myl bezuiden Banjok, dicht by de

twee takken scheid, ontrent een myl van

Rivier van Indramaja, heeft men het dorp

Manal, de dorpen Sundawant, Panjagara, Pamia Roesang, en Passer Magara,

Teggaklappa, ten Westen van 't welke
Sorsitoe, en Labidjoe leggen, die wel vier

al langs de Rivier, en een myl Westely-

honderd huisgezinnen uitleveren

ker ’t dorp Tsiboetsjong Tsisseera leggen.

Bezuiden de Rivier van Indramaja ont-

welke vyf te zamen zeven honderd en vyf-

moet men, binnen de Ooster-grenspaal,

tig huisgezinnen sterk zyn.
Beoosten deze Rivier telt men mede ver

de dorpen Siaringi en Dorreding,welke
eerste een myl bezuiden Teggaklappa, en

scheide dorpen, daar men, een myl beoosten
Manal, de dorpen Tsikaboeloeang, Tsi

het laatste wel twee mylen ’er af is, heb-

bende ieder nog een dorp een halve myl
pandjar, Kaja Jati, meest Zuiden aan ten Westen leggen, Tsioeti en Sambong
strekkende, en een myl West aan weer

genaamd, welk laatste het zuidelykste

Sockenikabang, Tsibodas, en Tsiporak
leggen heeft, makende te zamen agt hon

legt, en die te zamen met het dorp Tsika¬
ta Bajang (dat een groote myl bezuiden
Dorreding legt Langapan, Batoa, en Pan-

derd huisgezinnen uit

kolang (die nog wel twee mylen zuidely-

ontrent den oorspronk van dat Rivierker

Hooger op na 't Zuiden, of Zuid Oos-

ker leggen) wel duizend huisgezinnen op-

ten, langs de Rivier van Indramaja, doer brengen
Tusschen de Rivier van Indramaja, en
zich de dorpen Pannibing, Tsipela, Tsi
bori, Bodjang, Tagalmang (ten Westen die spruit, die pas beoosten het dorp Samvan ’t welke de dorpen Pagodong en Tsi- madang uit het gebergte daar ontrent hoe¬
wassoen zich opdoen) en Tsipoelo (dat danige men daar al Zuiden aan wel drie
ontrent twee mylen bezuiden Pannibing boven malkanderen leggen ziet) haren oor-

by den oorsprong van de Rivier van In- sprong heeft, en die in de Rivier van Indra-
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dramaja, by 't dorp Sikap stort, ontmoet

nen-meir in 't Zuiden uitwaterd) Tsiansi-

men, pas bezuiden die spruit, de dorpen

ni, Tsiwitali, Tsipoetsjak, Tsimange
met een zonder naam) en Kadoppaggar

Tsiboeliger. Tsiekassic, Cipette, en, een
groote myl beoosten Tsiboeliger, de dorpen Tsipeles, Dok, Bontoer Jamboe, Soe-

kokadjang, Tsipako (met nog een onbe¬

die meest tusschen twee spruiten, als op een

half Eiland leggen, gelyk 't laatste dorp
pas bezuiden de westelykste, of een myl

kend dorp ten Oosten) Tsibiri, en Tsi-

beoosten Namango zich opdoet. Die zeven

bado, behalven weike men een myl ZuidWest-aan nog twee dorpen zonder naam
en ruim twee mylen bewesten Tsibado nog
de dorpen Salomar, en Samor (Zuiden en
Noorden een halve myl van een) leggen
heeft, die met haar vyftienen wel twee

dorpen konnen wel zeven honderd huisgezinnen opbrengen, waar mede wy van 't

landschap Sammadang, nu tot de landen

bezuiden den berg Sirmey gelegen, overgaan.

Dit land, anders Wattas genaamd, is De Landen
bezuiden

van binnen meest zwaar gebergte in ’t mid-

duizend huisgezinnen uitleveren.

Een groote myl boven Samor, pas bewesten de Rivier van Indramaja, ontmoet

den oorsprong der Rivier Lafsari legt

men de Dorpen Tangalawie, Siepsisoe,

Twee mylen beoosten dit dorp

Seduwerik, Kopapondag, en Pamok-

pak, die wel zes honderd huisgezinnen
sterk zyn.

Bcoosten de Rivier van Indramaja, een

den, van 't welke het Dorp Derma by

den berg
Sirmey,

of ’t Land-

we schapWat-

zoo Noordelyk) by de Rivier Japoere 1a5
ziet men ’t doirp Koeningan, en ruim twee
mylen Zuid- Oost van Derma, ’t dorpKango bezuiden de Rivier van Lassari, zonder

myl bezuiden ’t dorp Raransambang, dat

dat men midden in’t land andere, dan de.

vier mylen van strand legt, heeft men tei

ze dorpen, hier omstrecks heeft; dog drie
mylen bezuiden Derma legt het dorp Ra-

plaats, daar een spruitje van de Zuid-kant
iin die ivier valt, Zuiden aan, de dor-

djardesar, welke vier ontrent vyf honderd

pen Labolto. Tsilawoe by 't gehugt
Qnalang, dat pas bewesten de Rivicr legt,
Pocijanz, Gonda, Tsiant, Tegal, Pawelang, Tsiape, en Tsilali, bewesten welk

huisgezinnen sterk zyn.

Zuidelyker op heeft men weder eenige
gebergten, en pas 'er bezuiden de dorpen

laatste een myl de dorpen Tsipetok, en

halve myl Oostelyker, Nambo, met nog

Tello, leggen, en een myl bewesten Tsiani, ’t dorp Sikap , en nog een zonder
naam , dic zamen wel zestien honderd huis-

Tsidanjana, Tsimeri, Tsigapit, en ander-

een dorp zonder naam wat westelyker, een

myl hooger Loweliling, met nog een onbekend dorp in’t Z. O. en nog een mylt-

e zuidelyker de dorpen Tsiklappan, Po-

gezinnen uitleveren

Een half myl boven Tello legt Kada

ropon, Tsibaliger, met nog een zonder

wang, dat Geap en Loeroe een myl ten

naam , Hooygring, met nog drie zonder

Westen heeft, die te zamen wel vier hon-

naam, Tsidodas, en een halve myl we-

derd huisgezinnen sterk zyn.
Een myl bezuiden Kadawang heeft men

stelyker Seboeti, en nog een halve myl

Tsikaabor bewesten ’t welke een zwaar

dorpen ruim twee duizend huisgezinnen

gebergte legt) en wat hooger Soland Binadana, een myl Zuid-Westelyker Tsipo-

westelyker Sipoeti leggen, welke agtien
uitleveren.

Bezuiden ’t dorp Kango anderhalve myl

lus, wat hooger aan Tsipolas, dat Tsibon-

heeft men de dorpen, Oeba, Soebang, Ran-

ger wat ten Oosten heeft , die te zamen

tija, Tsidakere, een halve myl Zuidely-

met haar vyven ruim zes honderd huisge-

ker Prakannapat (met nog een onbekend

zinnen sterk zyn

dorp) en een myl Zuid-Westelyker Tsibe¬
ri, dat als op een half Eiland na de Zuid-

Een halve myl rykelyk bezuiden Tsipolas heeft men Kressuk, en Tsiomas be¬

djapola, een myl bewesten welke zich de

kant legt, en welke zeven dorpen ruim
zes honderd huisgezinnen sterk zyn. By
dit Rantija, en Prakannapat heeft men
twee oorsprongen van kleene Rivierkens

dorpen Tsiondang, Tsibron, en Bontor

die in een ander vallen, die zich kort daar

westen ’t welkc twee gebergten zyn)

wat

hooger Tsiop, Tsipora, Tsironsie, en Ra-

opdoen, beoosten ’t welke een halve my

na vereenigen, en dan met nog een in 71

men eerst een onbekend dorp, en daar n-

. in die Rivier storten, die in ’t binnen-

Sampang Tanjang, Tsivassak, Tsibodas

meir uitwaterd

met nog een onbekend dorp) en wat Oo

Gelyk dit land van Wattas in 't Ja-

stelyker Namango opdoen, waar ontrent

vaansch een grenspaal betekend, alzoo is

men in ’t Westen ook een gebergte heeft
Deze vyftien dorpen konnen wel achtien

dit ook door een van de oude Keyzers van

honderd huisgezinnen uitleveren.

op zyn plaats zeggen zullen, geschonken.

Java aan een Prins van Tsieribon, dat wy

Een groote myl beoosten Radjapola (we

Bcoosten de Rivier Japoere, ontrent an-

zoo Zuidelyk) heeft men de dorpen Passe

derhalve myl beoosten Koeningan, heeft

retang (pas benoorden en bezuiden welk
dorp twee Riviertjes ontspringen, die in

men, tusschen die Rivier, en die van Ti-

een grooter Rivier vallen, die in ’t bin-

berus, Zuiden aan, de dorpen Kalamatis,
Tsisocksa, ontrent de laatste Rivier, en,
C3

on-
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De Land- ontrent de eerste de dorpen Padoko, Sostreck

Gabbang

men het dorp Panjaroeweffi, en een myl
oostelyker de dorpen Tsimamara, een myl

hokan, Takam, Panckolling (met nog
een onbekend dorp) Tsiwi, Tsidaraja, hooger of Zuid-Westelyker Salawi, en
een myl Zuidelyker Parackan Limoes,

Tsoporang, Tsibocquami, en, pas boven
den oorsprong van de Tiberus, en tusschen

de Rivier Lassari Loerangon, en Wirana

gara leggen, die met haar dertienen we
vyftien honderd huisgezinnen sterk zyn.

Deze alle zyn in de Landstreek Gabbang
gelegen.

Bezuiden de Rivier Lafsari, een my

boven Wiranagara, zyn de dorpen Tsiba-

boven 't welke weder twee zware geberg-

ten O. en W. gestrekt leggen. Deze dorpen konnen wel vyf honderd huisgezinnen uitmaken.
Beoosten het dorp Tsimamara heeft met

Het Prins
dom l’on-

het Prinsdom, of 't Landschap Pondajang,dajang.

midden door t welke een fraeje Rivier
stroomd ,, die een myl benoorden haren

ro, en Badala, beoosten welke ontrent

oorsprong heeft, en in de Zuid-zee meest

anderhalve myl (of twee mylen beoosten
Wiranagara) men Konterbanjang (met nog

met een regten streck na ’t zuiden, ruim

een ander onbekend dorp in ’t Westen

last

Tsibron een myl Zuid-Westelyker, en

Java een kleene myl zuidelyker heeft, die

tien mylen van zynen oorsprong zig ont-

In dit Prinsdom (dat zig Oost en West
ontrent twec mylen, en Zuiden en Noor-

te zamen wel acht honderd huisgezinnen

den mede zoo verre ontrent uitstrekt, en

konnen opbrengen.

meest rond is) zyn beoosten de Rivier in

Bezuiden deze dorpen leggen vyf of zes

t N. en verder Z. op de dorpen Reger-

zware gebergten, waar ontrent de dorpen
Moorimoe, een groote myl bezuiden Ja-

metjang, Tsikondang, Siange, en Pon-

dajang; dog bewesten heeft men in 't N.

va’s kust, Ooela wel ’t zuidelykste, of

en verder Z. op, Nanari, Tsimawara,

een groote myl Zuid-Oost van Moorimoe-

met nog een dorp zonder naam, Hadomorang, en Lomilalik, welke negen dor-

en bewesten ’t laatste dorp, dat van Tsiap-

per, en Soebang zich vertoonen, zynde te

zamen ruim vier honderd huisgezinnen
sterk.

pen elf honderd huisgezinnen sterk zyn.
Bewesten de Rivier, pas buiten ’t Prins-

dom Pondejang, heeft men Tsimongang,

Buiten deze heeft men nog, al oostelyker als de Rivier Lassari, behalven het

Tsioetjang, Minjangsang, Batoer Waggi,

dorp van die naam, en wat zuidelyker Kalibonto, Drawolang en Soerabang die

trent een myl bezuiden dat Prinsdom, en

wel vyf honderd huisgezinnen uitleveren.

Regt Zuiden aan, boven Soerabang in
't O. en Z. heeft men veel zwaar gebergte, gelyk mede bezuiden ’t dorp Ooela,
pas boven welk gebergte men twee mylen

bezuiden Tsiapper ’t dorp Dailoor, en,
een groote myl zuidelyker, 't dorp Ma-

Tandjong Karring, en Cipette, dat ontwee myl van Tsimonggang legt. Deze
dorpen zyn met haar zessen ontrent zeven
honderd huisgezinnen sterk.

Alle deze landen aan deze West-kant De landen

wierden nog al onder de Priangse landen bezuiden
't zelve.

gerekend, die op de grensen van’t Koninkryk van Tsieribon leggen, en die door
de zes voorname Hoofden van Samondang

dura weer in een andere Landstreck ziet,

Bandonpar, Kanontjang, Sockapoera, Im-

dat wy hier alleen aanhalen, om te we-

banagara, en Cawasseert bestiert werden,

ten, waar wy ten Oosten gebleven zyn.
Deze twee dorpen zyn ontrent drie honderd huisgezinnen sterk.

hoewel deze laatste dorpen onder Socka-

Oost-aan van Dailoor heeft men deen¬

myl Zuid-op, heeft men weder twee

poera behooren.
Van daar of van Cipette twee of drieIn

ge doortogt na den Mataram, dat al mede de Landstreek van Wattas genaam-

zware gebergten, waar na langs de voor

werd, en een groote streek lands Oost en

Koedatam drie en een halve myl van Ci-

West wel acht, en Zuiden en Noorden

pette, een halve myl Zuid-Oostelyker

wel vier mylen beslaat, zynde byna overal in zwaar gebergte besloten.

Sockapoe¬

12

noemde Rivier, al Zuid-aan , de dorpen

(silimkon, Itil, Cadjang, Tsigandon

Prakantigr, Tsjappan en Tsitappang,

Nu gaan wy weer na ’t Westen by het langs de West-kant der voornoemde Ridorp Tsipelo, by den oorsprong der Ri- vier in een streek van twee mylen zoodavier van Indramaja, daar wy ’t laatst aan nig leggen, dat het laatste dorppas een groo¬
die kant lieten, en zeggen, dat Zuid-aan, te myl van de Zuid zee af gelegen is, en
pas ’er boven eenig gebergte is, gelyk men zyn deze agt dorpen ruim duizend huiggedat al mede zoo ten Noord-Oosten van zinnen sterk.
Beoosten de voornoemde Rivier, pas
Tsipelo twee mylen, als mede twee of
drie mylen bezuiden dat dorp, en dus al

buiten ’t Prinsdom Pondajang, heeft men

mede daar ten Oosten en ten Westen heeft.

ten Oosten eenig gebergte, en pas ten Zuiden ’t landschap Pondajang, de dorpen

zynde byna alles gebergte, wat men daar
ziet.

De Dorper
bezuiden

Tspelo.

Pas boven dat zuidelyker gebergte, ontrent drie mylen bezuiden Tsipelo, heeft

de

Landstreck

Lagoera, Tsiongel, Tsipangel, Danjong,
dat ten Oosten eenig gebergte, en ten We-

sten nog een dorp zonder naam heeft, Bella-
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laway, Tsimangel, dat wat Oostelyker halve myl, al Zuid-op, leggen van waar
legt, Prockan Komt, dat Atsjang wat ten

men tot aan de Zuid-zee wel vier of vyf

Westen heeft, Hargadawa, Sisodol, Tsi-

mylen verre, niet dan vier zware gebergten, met eenige vlakten hier en daar tus-

bororan, en Dorrawati in een streck lands

van drie en een halve myl Zuid-op van schen beiden heeft, die zich voor al tusPondajang tusschen twee fraeje Rivieren, schen de twee Zuidelykste gebergten opdie beide byna op eene lengte in de Zuid- doen. Deze elf dorpen zyn wel dertien
zee uitwateren; dog de oostelykste dezei

honderd huisgezinnen sterk.

twee Rivieren buigt zich met een groote
bogt na ’t Oosten. Deze dertien dorpen

Beoosten de derde Rivier, die in de
Zuid-zee uitwaterd, een groote myl ten

maken te zamen wel zestien honderd huis-

Zuid-Oosten van Pankolang in ’t Noor-

gezinnen uit.

Wat ten Zuid-Oosten van Dorrawati,

heeft men weer drie zware gebergten, die
vervolgens een myl boven malkanderen

tot dicht aan de Zuid-zee leggen; dog

den, ontmoet men eerst 't dorp Malela, en
wat oostelyker, pas boven, of bezuiden
een kleene spruit, die twee of drie myl
oostelyker in een andre Rivier valt, die in
't binnen-meir uitwatert, Zuid-op, de dor-

anderhalve myl bezuiden Dorrawati, naast

aan de eerste Rivier, die door Pondajang

loopt, en beoosten de zelve, ziet men de

en Brasal, Koetta, Tsimera, Tsikeri,
dat Inting ten Oosten heeft, Tinson, en

wat oostelyker, Lalibolang, en Tsiwo-

dorpen Tsigentel, Kataabatoe, Sikarija

lan, ten Oosten van welke laatste dorpen

Gandamanik, Lomeri, (dat wat Weste-

een halve myl twee gebergten leggen;

lyker, gelyk ook Sikarija, legt) Pandajapan, Tsikallong, Lawietolok, en
Tsitalok al vervolgens Zuiden-aan, zoo
dat de laatste plaats pas een myl van de

deze dorpen hebben met haar tienen wel
dertien honderd huisgezinnen.

Een myl bezuiden Tsiarolan legt, Zui-

den-aan, Tsitanjong, Tsigatoe, Kappipal-

Zuid-zee af, en van de eerste ontrent

la, Tsijonsi, Tripamoeti, en Sappi, wel¬

anderhalve myl gelegen is. Deze dor-

ke zes dorpen wel zeven honderd huisge-

nen konnen te zamen met haar negen

zinnen uitmaken.

wel elf honderd huisgezinnen uitleve¬

Ten Zuiden van Sappi ontmoet men
binnen anderhalve myl, Coenroen, Lay-

ren.

Van het Prinsdom Pondajang, Oost-aan

De Land-

oosten

Ponda

tatong, Patekoi, Sosokarti, en een myl

over de naaste Rivier, die in de Zuid-zec

of anderhalf oostelyker Tsiparora, en Pa¬

uitwatert, gaande, ontmoet men, tusschen

nongan, wel zoo westelyk, dan weer Pa-

streck be¬

nonganan byna een myl westelyker, Maaan het Prinsdom Selagodon, anderhalvs dang Tamjong, Linkombasan; dog wat
oostelyker dan Panangonan heeft men Simyl van den oorsprong der Rivier, de dor
de tweede en derde Rivier, Zuid-aan, tot

jang.

ven Wating, Sibusang, wat oostelyker

janahi (ten Oosten van 't welke Damma-

Mora, Kawongan, wat Westelyker, La
bijang, Bidamma, Tradjoe, en een my

jong legt) Tsiliggi (dat Dindangajor een

Oostelyker Tsikalong; welke negen dor-

pen elf honderd en vyftig huisgezinnen

ze vyftien dorpen konnen wel zeventien

hebben.

honderd huisgezinnen uitleveren.

Pas boven, of bezuiden Tradjoe, en Tsi-

Boven Tsigoeger, en Linkombasan, tot

kalong heeft men ’t Prinsdom Selagodon-

aan de Zuid-zee heeft men drie of vier my-

In ’t zelve, dat meest rond, en wel zoo

len verre, niet als woest gebergte; dog

groot als ’t Prinsdom van Pondajang is

nier ontrent neemd ’t Riviertje Pinang, of

leggen aan de West-kant ontrent de

Kidoelang, dat in de Zuid-zee uitwatert,

tweede River, de dorpen Lawi Paffang,

zyn oorsprong, pas benoorden Tsigoeger
met twee spruiten, die zich kort 'er na ver-

Vangor , dat wat oostelyker is, Tsipa-

dong, by een gebergte, dat zich wat
Zuidelyker opdoet, Pan, en Foorol, en
aan de Oost-kant Tsitollo, Sirondo, Bat-

tedamber, Sclagadang, Wallig, Tsiromolan, en Tsaansi, welke twaalf dorpen
ruim veertien honderd huisgezinnen sterk
zyn

Het Prins-

myl Oostelyker hecft Tsikambo, en Tsi¬

goeger , welk laatste van Tsiparora on¬
trent twee mylen na 't Zuiden legt. De-

Oostelyker Tsilamoes, en een myl Zuid-

Beoosten dit Prinsdom, en langs de der

dom Scla-

de Rivier, die in de Zuid-zee uitwatert,

godon.

aan de West-zyde, een myl ten Zuid-Oosten van Tsikalong, heeft men de dorpen

Isisensi, Sihopora, Batoeangara, Kattan,
Tsiauw, Oetjong, Paliang, Loa, Asakal, Tsloewang, en nog een dorp zonder naam , in een streek van twee en een

enigen.

Wanneer wy nu al verder Oost-aan, by De Landstrecken

die Rivier, die in 't binnen-meir uitwavan Koe¬
terd, en bezinden dien tak 'er af, die Oost
vassing.

en West loopt, opgaan, om zoo de land Goloen.
strecken van Koewassing, Goloen, Im Impanagæ
ra, en 't
panagara, en ’t land van Pagger, grenzen Land van
de aan malkanderen, te beschryven, ont- agger.
moeten wy, aan de West-kant, eerst de
dorpen Sihampan, Paseripan, Tsiparays,
Woeliger (met nog twee onbekende dorpen) Tsikawawi, en Tsikanjong; en daar
boven twee gebergten, boven malkanderen, en twee mylen Zuidelyker nog een

zwaarder gebergte, pas een myl van de
Zuid-
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Zuid-zee. Deze agt dorpen zyn duizend naamd; daar zich ontrent honderd huisgezinnen in ophouden.

huisgezinnen sterk.

Wanneer men nu van 't dorp Tsjalave

Een myl ten Noord-Oosten van ’t dorp

(dat by den dwars-tak van de Rivier legt,

Sihampan, heeft men de dorpen Tsibo-

bong, Lintongmon, en Waliger, en een die in ’t binnen-meir uitwaterd) een groomyl beoosten Tsibobong, de dorpen Tsa- te myl Zuid-Oost aangaat, ziet men in die
lave, Tsimagados, Tsidangha, en, pas

zelve Rivier een nieuwe spruit, die een

bezuiden een kleene Rivier, die in de groo¬ myl benoorden Rantija haren oorsprong

ter valt, en zoo ook in 't Meiruitwaterd,

heeft, storten ter plaatse, daar men een

't dorp Tsipockan, bezuiden 't welk weer
een zwaar gebergte legt, een half myl be

myl bezuiden Madura (daar weer twee
spruitjens in die Rivier vallen) het dorp

zuiden ’t zelve de dorpen Tsibodas, waar

Magara, en Bloetjong, nevens nog vier

ontrent men den oorsprong van een kleen
Riviertje heeft, dat in de vorige Rivier
valt, ontrent welkers midden ’t gehugt
Kowaling, dat vyftig huisgezinnen sterk

dorpen zonder naam ontmoet , die met
hun zeven wel duizend huisgezinnen
uitmaken. Hier ontrent hebben wy mede een Pagar, en eenige bezetting
Ontrent twee niylen beoosten bloetjong

is, zich opdoet. Dit Riviertje nu werd

heeft men nog een kleene Rivier, die daar

wat lager door nog een spruitje versterkt.
Daar na ziet men Tsimajai, Tsikasso, haaren oorsprong neemt, in welke een weial Zuid-op, als ook Tsitondong, Tsikan- nig verder nog twee kleene spruitjens val-

koese, en Soeroepan, ontrent een myl
van Tsibodas leggen; welke veertien dor-

len, die zamen verder afstroomende na 't

binnen-meir onderweeg van’t Oosten nog

pen ruim dertien honderd huisgezinnen uit
leveren.

door een spruitje, ter plaatse, daar zy zig

ontrent een groote myl van 't Meir in

Twee mylen Zuidelyker als Soeroepan tweën scheid, versserkt werd, stortende

heeft men ’t Riviertje Tsilsidaur, dat in
Mauritius-Baey uitwaterd.

Beoosten ’t gebergte, dat een myl bezuiden Socroepan legt, ziet men nog
drie bergen Zuid-aan boven malkanderen,

met de Wester-tak van daar af, en een

halve myl lager met nog twec andere takken in die binnen-zee.

Waar mede wy dan, alles van dit Koninkryk van Tsjeribon gezegt hebbende,

viertje voorkomt, vallende in een andere Rivier, die weer in een andere stort,

dit ons derde bestek voleinden, daar niet
anders hebbende by te doen, dan dat wy
in ’t zelve twee steden, drie honderd vyf-

die in ’t binnen-meir uitwaterd, ontfan-

tig dorpen, en daar in drie en zestig dui-

uit ieder van welke ook een kleen Ri-

zend, honderd en twintig huisgezinnen
Tusschen de twee laatste bergen heeft vinden, die door malkanderen, op vyf

gende onderweeg nog twee spruitjens.

men een gehugt, Pamotang, en bezuiden

’t laatste nog een gehugt Jelokboelo ge-

menschen gerekend , drie honderd vyf
duizend en zes honderd zielen uitmaken.

TWEEDE HOOFDSTUK.
rAart van het vierde bestek, wegens de Landen onder Mataram behoorende. De
RZuid-zyde beschreven. Twee Dorpen hier. Ankergrond. Het binnen-water Ran¬
we Gading, en eenige Dorpen. Ankergrond. De Noord-kant beschreven. De Stad

Tagal. De Vesting aldaar. Pamalang. Pakalongan. Caliwongo. De Stad Samarang. De Vesting aldaar. De Stad Torrabaja. De Rawala van Damak, en die
Stad. De Pagger aan de Rivier van Damak. De Stad Japara. De Vesting al.
daar. De Stad Jawana. Beschryving van dit Land van de Noord na 't Zuiden

opgaande. Kartanagara. Het Landschap Baanjoe Maas. Het Landschap Bagaleen.
Optogt van Samarang na Mataram. Ongaran. Salatiga. Silimbi. Het Landschap van
Mataram. Tadie. De Hof-Stad Karta Soera de Ningrat. Vervolg der reize van

Tadie na Mataram. Oepak. De laaiste Poort, Kaliadier genaamd. De Stad Ma¬

taram. Beschryving der Landen bezuiden Jawana, en langs die Rivier. De Stad
Babad. De Stad Jatintackan. De Stad Tatjoepintoe. Het Landschap Kadoewang.
Kaart van
het vierde

bestck, of
de landen
onder Matatam be¬

hoorende.

Iy gaan dan over tot ons vier-

Wy vervolgen dierhalven eerst de Zuid-

) de bestek van Java, volgens wel- zyde des lands, van daar wy het in ’t KoVy kers kaart met de letter G ge- ninkryk van Tsjeribon gelaten hebben,
merkt, wy de landen, onder Mataram al waar wy vooraf zullen zeggen, dat het

behoorende, zullen beschryven.

zwart zand, dat men een weinig van de
wal

5
&aa
oenet.
M

25

Goprmrdeee eoen
Aere beseleceek. AosiAs

22

29

BPuyuyrdenek

ni

Jsel 4

28

24

*

waadf
1

27

Gen Heon t d Acoedonde ud

6
P¬

A

le

7

ad

—

2

ae

27

3

I5

27

9

hens-hrtadnt an

L6 9

y

01 4

8
6

AM

ee.

r
7
32
I. or
La
mi
Tetc
6396

2

Eeeren

Pris

T Pemsis

i

A 22

23

y

aa
ae

a
a
Al

dr

4r

a

A
CAARTE VAN

TFORT DE BESCHERMER GELEGEN OP TSJERIBON,
Gemeten den 14

open Pleyn

7Pakhuys

2 voor Zaal,

3.chter zaal,
4. Camei

5 Camertje
6 leestérs Winkel.

*

Pr—

Schale van io Rhynlandse-Roeden ,

Febr 1708, door Gv. Bxoekhuysen
9 de Bosschieters Camer. 2 Heele Zee Punt ,
13. Slavon uysingen

8 Bostelerve ,

't Comrto ir

9. Combuys
10cen Pl

ix de Adeiftenis Camer
i6 de Sergeants Camer.

1i't Sieken Muys

de Vieuw ontworpen

25 Malve Land Purt
o6 De Gragt
27 Den Barm

vacht

22 Geheele Land Purk.

De P6ont

2Malve Zee Punk.

18. Corps du Guarde ,.

12't Secrect ,

'Mls

20 de Conftapels Camer

5
d2

10

25

T

OPEN

L

a

2

PLAAts —

L

LN

2

5

b

Pi

LEN 121422

TIy

2N¬

A—

a as

19

Jun
—

*

u

&a

e

DE

a

—

n

De Mond.
van de Rievier

BIEVIER

AGAL

,
2 a
u

e Fan

N

¬
T en F Ians

—
—

—

e aen
e an

CAAETE VAN DE PAGGER OPTACAL.
Gemeeten den 6eu April 2708, door G. v. Broekhuysen
Residonts Wooning.

6 Adsiftents Camer

Wagt-huys .

26 De Gragt,

2’t TPakhuys,

7 Seroeairts Camer,

22 Corps du Guarde.

L7. Buyson Baem

3. Combuys ,

Sieken Juys :
s. Meecters Winkel

8 Weter Poort,

13 Bosschieters Camor

9. Corps da Guarde ,

14 Conftapels Camer

4° Land. Poor¬t

25 Binnen Bari¬

JAVA.

GROOT
kaart getckent is, en van ’t begin tot het

Hier van daan tot aan ’t einde van dit Anker-

cijnle van dit beslck doorgaat.

bestek aan de Zuid kant, al Oost-aan, heeft grond.

Twec mylen Oost-aan heeft men eenig

De Znidl-
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ige wal, en aan ’t einde van deze bogt
cen hock, Ocdjong Lajang genaamd.

wal hicr op zekere diepte heeft, die in de

zyde be¬

laag gebergte hoewel ook een Rif de gan¬

nen niet dan een steile, en zeer rotszige

schreven

sche Zuid-zyde langs) dat beoosten ’t dorp

wal, en aan desselfs cin de een kleen in-

Jading zich wat verbreed, tot aan ’t dorp
Gnaja toe, daar men honderd huisgezin-

bogrje, daar men ook ankeren kan in een

nen telt.

baey, Padsjetam genaamd.

Ook heeft men twee mylen beoo-

Voor aan pas een myl in dit bestek,

sten Oedjong Lajang wat van de wal

landwaard in, staat eenig geboomte, en

anderhalf myl Oost-aan van ’t begin de-

eenige groote katskoppen, klippen, en
steenen , de steene Roeland genaamd

zes bestcks heeft men een zoute Rivier,

waar mede wy van de Zuid zyde na

de Noord-kant overgaan , hebbende
West eenig gebergte, dog by 't dorp Gna- hier alleen maar by te voegen, dat de-

en een half myl landwaard in Oost en
Twcc DOr
pehier.

ziet men N. O. en Z. W. een zwaar-

ze Zuid-zyde, Ooit en West, ruim vier

der gebergte leggen, dat in 't Z. W. aan

en twintig mylen lang is, en dat zig in 't
einde van dit bestek,’t landschap Kadoe¬
wang opdoer, dat zich in ’t O. wel vier

een zand-baey stoot, daar men ook een
doip wel met honderd en vyftig huisgezinnen heeft; en die hoek werd ’t Schild-

pads-Hoofd genaamd.

Dit gebergre vervolgt nog een weinig

giond

men aan de Noord-kant ook een kleen rif-

waard in, daar men dan, Oost-aan wel

of zand strand.

han, in’t W. (daar wy ’t hier laatst lie- kant

kleene myl van de wal weer een zwaarge-

ten; ontmoet men eerst een kleen spruitje

bergte vind, dat zich Oost en West ruim

zonder naam. Een myl Oostelyker den

twee mylen uitstrekt,

hoek en de Rivier van Brebes; een weinig
hooger op de Rivier Kaligansa, en een myl

Ontrent vyf mylen ten Oosten die zandbaey , heeft men wat landwaard in weer
cenige Jagerboomen, by welker begin

anve

Sading.

En eenige

Dorpen.

be-

schreven

beoosten de Rivier van Brebes de stad
Tagal.

Dit is een van de groote strand-ste- De Stad

verder heeft men een binnen- water, Ran-

den , in welke wel acht duizend huis- Tagal.

we-Gading genaamd, in 't welke zig de

gezinnen zyn. Zy strekt zich al fraey
verre langs strand al landwaard in, alwaar
men verscheide zware gebergten diep landvaard in als in een vier-sprong leggen

Soesoehoenan, of Keyzer van Java, nu

r

Anderhalf myl van’t Riviertie Karaka De Noord-

Jager-boomen dicht aan strand, en een

hier ook anker-grond is, en twee mylen

Het bin-

uitstrckt. Deze gansche wal langs heeft

nan 't Zuider-strand, loopende wat land-

vier mylen, niet dan twee bosschen met

Anker-

nylen N. en Z. tot aan dat zwaar gebergte, dat als een dicht keten-werk is,

en dan wel gaat vermaken.

Het is in ’t Westen pas cen vierde, en
in ’t Oosten ontrent een myl breed , en

ost en West ontrent twee mylen lang,

ziet, van welke vier het zuidelykste de

berg Tagal, en de noordelykste ’t bergie,

loopende in ’t Oosten rond, als een lang-

Gadja (dat is, den Olifant ) genaamd, en

werpige Doedelzak.

’t geen van een zeldzame gedaante is.

Men heeft hier ook eenige dorpen , dog

Hier legt, van wegen de E Maatschap-

met haar namen niet uitgedrukt, die vier

py, ook cen Opperhoofd, zyndeeen On-

in getal zyn, wel drie honderd huisgezin-

derkoopman, die nog eenige bedienden

nen uitmaken, en die de Keyzer hier houd,

onder zich heeft, alzoo hier ook groote

om alles tot zyn vermaak van de visschery

handel in Ryst, en andere waren valt;

en jacht gereed te hebben.
Van dit binnen water vyf mylen Oost-

dog dit Opperhoofd, staat onder dat van

aan; komt men by 't dorp Gading, daar
den Soesoehoenan dan zyn verblyf houd.
Hier van daan heeft men N. O. op, land-

waard in, een zwaar gebergte, ruim negen
mylen verre tot het einde van dit bestek,

Tsjeribon.

Hy onthoud zig hier in een fraeje Ve- De Vestin
sting, of Pagar diens aftekening wy on-aldaar.
der de letter H verroonen, zoo als zy aan
een frissche Rivier legt.
Onder dit Hoofd heeft men mede eeni-

onder den Soesoehoenan staat: ook heeft

ge Soldaten, nevens een Adsistent, Wondheeler, en meer andere dienaaren , die de

men tusschen ’t voornoemde binnen-wa-

zaken alhier helpen waarnemen Deze zyn

ter, en ’t st-and, wel anderhalve myl Oost

A° 1705. den 9 Juny op 25 stuks be¬

en West, gelyk mede twee mylen van

paald.

en tot in Kadoewang, een landschap dat

strand, eenig gebergte, en dicht aan strand
ook weer eenige Jagerboomen.

Van Gading, daar ’t land een weinig
uitpailt, en dan weer met een vlakke
bogt van twee mysen Oost en West in-

loopt, heeft men niet dan een steile klipIV. Deel.

Pas beoosten Tagal heeft men een myl
Oost aan, eerst een groote Rivier,die aan
de West-kant van den berg Tagal haren

oorsprong ontrent agt of negen mylen van
strand neemt.

Even beoosten deze tot aan de droogte
Ko-

26
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Korang, Kalijerok (die 4 myl van de wal

opperbewind over Java’s Noord-Oost-

hoek Larisen O. en W een myl verre
en een halve myl Z. en N. uitgestrekt legt)
heeft men de Rivieren Madialang, die van

en zedert alle den omslag der E. Maat.
schappy hier verplaatst is, daar hier be-

Cartanagara, die van Kalijerok, Kalipo, Bonko, en Larisen, meteen hoek van

Pamalang

Pakalon-

gan.

zetel van de Heer Gezaghebber, die t

en anderhalve myl van Tagal, voor den

kust heeft, van haar Edelheden verkoren,

vorens een Koopman lag, in welke tyd
apara altyd de Hoofd-plaats geweest is

die zelve naam, waar na wel drie mylen

Deze stad werd gegist drie en vyftig my-

Oost-op, tot de hock en Rivier van Pa¬

len van Batavia, en zeven van Japara, te

malang, de Rivieren Swadi , de Hoek

leggen. Zy is maar eën open vlek, dog

Swadi, de Rivier Pakitingan (bezuiden 't

wel cen myl in 't rond betimmerd, waar

welke men twee mylen landwaard in 't
bergije Gadja, ontdekt) Babadang, Padok,

in zeer veel gemeene, en ook eenige faeje huizen, zoo van den Javaanschen land-

Sombor, Wadoers, en Montjak, volgen,

voogd (die een van de vier groote Strand-

na welke men by den hock en Rivier van

Heeren, de vierde in rang van de eerste

Pamalang komt, dat ook een groot dorp

Princen des Ryks, en Socra di Menggala

wel van duizend huisgezinnen is. Hier

genaamd is als van den Kapitcyn der Chi-

loopt de kust met een hoek wat uit, en

neesen,en andere vermogende lieden gevon-

dan weer regt Oost-aan.
Van daar Oost-aan anderhalf myl ont

den werden, alzoo dit een groote handel-

moet men de Rivieren Padok, Soemor

Javaansche Landvoogd heeft hier een groot

plaats in Ryst, en andere waaren is. De

nevens een hoek van die zelve naam Te-

gevaarte van een steene wooning, na wel-

lokbarang, Brenni, en dan komt men by
de Rivier en het dorp Pakalongan, dat

zeer hoog over de Rivier gemaakt is, en

ook wel duizend huisgezinnen sterk is

waar van wy hier na, by zeker bezoek,

Behalven die twee voorname dorpen dra-

gen alle die waters en Rivieren hare naa-

men na de dorpen, by welke zy leggen,

ke men over een g'oote brug gaat, die

dat ik met gezelschap by hem gedaan heb,
nog breeder zullen spreken

die tot hier toe negentien in getal zyn, en

Mer gist dat hier in, of 'er onder, wel
wintig duizend huisgezinnen behooren,

wel twee duizend en vyf honderd huisge

hoewel anderen dit nog hooger begrooten

zinnen opbrengen.
Van Pakalongan tot het dorp Kaliwon-

go, zes groote mylen Oost aangaande, ontmoet men de Rivieren van Kinting, Goe¬
loewan (met een hoek van dien naam) al-

om dat het'er grimmelt, en krioelt van
menschen, die zig met visscheryen, Rystplanten, en dien handel, als mede ’t hakken van Jati-hout in de bosschen, met het

zagen van ’t zelve, en ’t handelen daar in,

een zwaar gebergte Woenareing ziet) Ka-

bezig houden, en onder al 't welke de
Chineezen, die hier al vry sterk woonen,

lijerok, Lockawali, Baboeran, Toenroersi,

een groot leven geven. Hier is ook een

waar men ook Zuid-Oost landwaard in

met een hoek van die naam, benoorden

groote markt, daar alles te koop is. Zy

welke men, ruim vier mylen van de wal,

mag in oude tyden zoo volkryk gewecst

Koreas droogte heeft, en een myl verder zyn, dog ik geloove niet, dat zy nu zoo veel
den hoek Paboeranam, de Rivier Amba
ingezetenen heeft.
de dorpen Marrotoea, Poewon, de RiDit is de stad, daar de Gezanten, die
vieren Kandaal, en Babalang, met een
hoek van die naam, voor welke Riviei

Eaeng-

die van daar gemeenelyk na Mataram zeer

een kleen Eilandje Z. en N. gestrekt

plegtelyk opgeleid werden, gelyk wy na-

legt.
Een myl ten Oosten van deze Rivier

binnenste, van’t Noorden na 't Zuiden

Gby welke de kust Zuid-aan draeid) doet

opgaande, beschryven.

zich ook die van Kaliwongo, en dat dorp
op, gelyk nog een myl Oostelyker, daar
de kust Zuid-Oost inschiet, en een groote
bogt maakt, die wel vier of vyf mylen

der zullen toonen, als wy dit land in zyn

Gelyk nu hier zedert Ae 1708. de

Opper-gezaghebber van Java’s NoordOost-kust (die gemeenelyk een Opperkoopman is, en een Commandeur plag te

Oost en Noord-Oost aanloopt, alwaar 't

zyn) zyn verblyf houd, alzoo is dit ook

Dorp Karanganije, als ook de stroom Mac¬

de Hoofd-plaats, onder welke alle de andere Opperhoofden , langs die gansche
kust, uitgenomen die van Tsjeribon, staan,

kan, en dan de Rivier, waar aan de stac

Samarang legt, zich vertoonen.
Deze zestien dorpen, alle aan waters

DeSeN

na den Soesoehoenan gaan, aankomen, en

moetende alle hun Negotie-bocken aan den

en Rivieren van die zelve naamen leggen- Administrateur, of tweeden van dit compde, zyn ruim twee duizend vyf honderd
toir, zynde een Koopman, overzenden.
Deze Gezaghebber heeft een groote
huisgezinnen sterk; waar af Kaliwongo
alleen op agt honderd gerekend werd.
magt, staande onder niemand, dan onDe Stad Samarang is een van de groot- der haar Edelheden. De Gezighebbers

amanoert ste Javaansche Zee-steden, waarom zy ook

zedert Ae. 1708. tot de Hoofdeplaats, en

die hier gelegen hebben, ziet men uit deze
Lyst.
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KAARTE VAN DE VESTING VAN SAMARANG.
Gemeeten in 2708 door G.v. Broelhuyten.
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Schalo van is Rhynlandse Roeden.

KAARTE VAN DE PAGGER GOED BEGIN TOT DAMAK,
1 De Logementen van de oofd Gebroeders ,
3 De Corps du Guarde van de Inlandsche Kivos-knesten,
2De Corps du Guarde yan de Yollandsche Krygs-knegten. 4 De Poore
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BESCHRYVINGE VAN

als wy den optogt van Samarang na de
stad Mataram zullen beschryven. Hoeda

De Pagger
aan de Ri

vier van

Damak

nig de nieuw ontworpene Pagar van on
ze smalle bezetting hier is (daar wy mede
een Opperhoofdic hebben) vertoonen wy

drie ryksdaalders bekomen kan

by de letter KK.

deele van hout gemaakt, en met stallingen

Van de Rivier van Damak Noord- Oost.
op, heeft men de Rivier Woddong, er

voor zyn Olifanten, enandre dieren, voorzien is.

Men heeft 'er ook een schoonen grooten Moorschen Tempel met eenige daken

Zuiden, dan weer West-op, en dan weer

is. Ontrent de zelve heeft men ook een

Noord-West -aan loopt, en pas bewester
zeker Eiland, dat ruim twee mylen be
zuiden de stad Samarang legt, haren oorsprong heeft, scheidende zich een mys la¬

de Pascc-baan genaamd ) waar in deze
Landvoogd met zyn Grooten gewoon

boven malkanderen, die van hout gemaakt
groote Ry- of Ren-baan, Gby den Inlander

is om stryd te paerd te ryden, en met

ger in tween, daar het dan een Eiland,

de lancie te werpen ; een oeffening

een myl lang, en drie vierde van een my

die de Javanen met een halve Arabische

breed, maakt. De twee dorpen daar on-

naam Itsneenan (dat is Maandag-houden

trent konnen wel twee honderd en vyf

noemen, om dat zy dat gemeenelyk op de

tig huisgezinnen opbrengen.

Hari Itsneen, of op de Maandag doen.

Van Soengei Tandoenang draeit de Fust

De Rivier, die hier door de stad voor-

meest na ’t Noorden, of na ’t Noord-

by de Hollandsche Logie loopt, is kleen

Oosten, alwaar men een myltie Noorde-

en watert daar in zee, bewesten den berg, uit

lyker het Dorp Kaliamat, en nog een
myl hooger twee hoeken, Oedjong Sa-

linkerhand, als men in de stad komt, heeft

E-landie Poelo Siwalon opdoet.
Hier van daan tot Japara toe, dat een

myl Noordelyker legt, heeft men nog
twee Rivierkens ontrent halver weg, en

Ten Oosten van deze Rivier, of wel ter

men een berg, op welke cen Vesting na
de zee-kant plag te zyn, die zig al verre
uytstrekte, en waar op men eenig metale
en ander geschut, met een fracje bezetting
had, al ’t welke, gelyk ook 't Hoofd-

dan komt men by de stad, vlak voor wel

Comptoir Al. 1708. hier van daan ge
licht, na Samarang overgebragt, en ’t on-

ke men, niet wel een halve myl zeewaard,

nodige afgebroken is

een kleen Eilandje, Poelo Keloor, en een

Schoon 't Hoofd-Comptoir van hier ne
Samarang verplaatst is, is echter hier na-

weinig westelyker nog een grooter, Poelo Dowa, of de Twee Eilanden heeft.

Japara

Sedjana Poera , heeft hier een fraeje
wooning, die ten deele van steen, en ten

een weinig verder de groote Rivier Ton
doenang, die daar met veel bogten ettely
ke mylen eerst Oost, dan nog verder op

mat, en Oedjong Gat heeft, ontrent welke laatste hoek zich war van de wal her

De Stad

cen stuiver of twec, een gans, voor een
schelling, en een koebeest voor twee of

De Stad Japara is mede een van de groo-

derhand een Opperhoofd, zynde een On-

derkoopman, gebleven, die met eenige

bedienden van wegen de E. Maatschappy.
groote Strand-Heeren, en wel de derde den handel waar neemt, die mede meest
in rang, Ae. 1706. Sedjana Poera ge in Ryst, houtwerken, en diergelyke waate strand-steden, daar ook een van de vier

naamd, legt
Zy vertoont zich aan een fraeje Rivier

ren bestaat. Het vorig Opperhoofd was
een Opperkoopman, en in de oorlogen

langs de zee-kant uitgestrekt, en aan zee

zederd Ae 1677. een Opperbevelhebber,

met een kraalsteene muur, die hier en daar

of Commandeur.

hare punten heeft, gedekt; dog aan de
land-zyde is zy open.

Het Opperhoofd heeft hier voor zich De Vesting
en eenige bedienden, een fraeje steene woo-aldaar.

De straaten zyn ’er, even als op Sama

ning, van welke met des zelfs Vesting wy

rang, meest wat naeuw, krom, en on

een aftekening onder de letter Lgeven. Zy

gemakkelyk om ze te betreden. De hui
heeft deze vier punten, Gorcum, Worcum,
zen meest van Bamboezen, uitgenomen Loevestein, en Heusden. De bezetting
eenige weinige , die van hout of steen is A°. 1705 den 9 Juny voor de logie en
gebouwd zyn.

De Chineesen hadden ’er al van ouds af

wagt, op vyf en twintig man bepaald, en

beslooten, dat men den berg aan den Soe¬

een groote en fraeje straat, en een zeer

soehoenan overlaten zoude.

netten Tempel, die ik Ae. 1686. gezien
heb, dog de straat is ’s jaars te voren meeft

oude stad op tien duizend huisgezinnen.

afgebrand.
Hier is een groote Markt, daar alles goet

Men gist de ingezetenen van deze al-

De Opperhoofden, die hier gelegen heb¬

ben, vertoont de volgende Lyst

koop is, zoodanig, dat men een hoen voor
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KAARTE VAN DE NTEUW ONTWORDENPAGGER OP DE QUAL OF CAWALA

Gelegen aan de Rieviex van Damak Gemeeten den 12 Mey 1708 door G.v. Broekhuysen,
13 Fundament van een Zaag -

5 Officiers Camer
De Mieuy ontworpen Pagoer.

9 Cruyt Muys

Noonino van't Opperhooft. 6 Bosschieterrs Camet,
3 Ingang voor de Opperhogft. 7.eesters Camer.

10. De Pooré.

éen Sude Spruyt-

4. Corps du Guarde ,

cen Spruytje ,

8. Corporaals Camer.
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KAARTE VAN DE OUDE EN NIEUWE ONTWORPENPAGGER TOT JAPARA.
Gemeeten den jten Maatt1708 door G.v. Broekhuysen.
De Nieuw ontworpen Pagger 6 De Plaacs ,
van de Resudent tyt Japara

7. Adsistants Camer,

22Pakhuysn ende verscheyde Loevefteyn
wooningen .

18 Den Barm

8 Kanertje ,
9. Tombuys

23. Corps du Guarde ,
14 De Punt Gorkum.

20 De Gragt,

4. Constapels Camer,

40. Sekreet.

25 De Purck Worrkum,

De Weg na de Boom¬

5 Galdery.

ceesters Camern.

hé. Yeusden.

2Residents Wooning .
3. Corps du Guarde ,

60 De Poort,

GROOT JAVA.
LYS
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DER

OPPERHOOFDEN VAN JAPARA.
Opper¬
hoofden

van Japara

Kornelis de Vallee.

tot 1664.

van Ae.

Onderkoopman, en Opperhoofd.

Jacob Koeper, Commandeur, ofBevel¬

1672.1680.

hebber.

Kornelis Bartelssoon Marchier, Opper-

1684.

1682.

koopman.
1685.

1686.

1686.

1687.

Johan Albert Sloot, Bevelhebber.

1687.

1688.

Maurits van Happel, Luitenant.

1688.

Joannes de Hariog, dito.
Pieter van den Hoorn, Dito.

Johan Alberi Sloot, Bevelhebber

1690.

1689.
1694.

Salomon le Sage, Opperkoopman.

1694.

1696.

1698.

Pieter Goodschalk, Dito.

1676.

Pieter Durant, Dito.

1698.

1700¬

1700.

1701.

Bitter van Rkede, Dito.

1701.

1703.

Govert van Wyngaarden, Opperkoop-

1704.

1706.

1706.

1708.

Antoni Gerard Zas, Bevelhebber.

mn.

Andries Meesters Dito.

Willem Drost, Koopman.
Zedert is hier maar een Onderkoop1708.

1708.

Joannes Wys, Onderkoopman.

1708.

1711.

Gerard van Kervel, Dito.

1711.Ler

1717.

Josua van Arwynen, Dito.

1717.

1719.

als Hoofd gelegt.

—

Jaques Dallens.

De Eilanden, die voor de stad leggen.
dekken de zelve wel eenigzins voor den
zwaren aanslag van het water; dog ik heb

1723.

aan, heeft men de Rivier Bringing, en
wat verder nog een Riviertje, by Oed¬
jong Blinding, en by den hoek van Sil-

danig zien komen aanrollen, dat 'er een

leringaa, daar ’t land met een scherpen
hoek uitsteekt, voor welke een kleen Ei-

scheeps-schuit 't onderste boven geslagen

landje legt. Deze drie dorpen zyn drie

egter binnen de Eilanden de zee wel zoo-

honderd huisgezinnen sterk.

wierd, waar van eenige verdronken.
In oude tyden plagten de Engelschen,
en Portugeezen zelf, Ao. 1720. hier
nog een Comptoir te hebben ; dog nu

men nog een scherper, Oost-aan uitstekenden hock, de hoek van Alang ge

zyn 'er op deze gansche kust geen andere,

naamd, alwaar eenig gebergte landwaard

dan Hollanders.

in by Ingoewan legt. Deze twee dorpen

Wat voorby de stad Japara , draeit de
kust met een kleene hoek, Kalirang ge-

Van daar, Oost-aan nog een myl, heeft

konnen wel drie honderd huisgezinnen
uitleveren.

Van daar draeit de kust Zuid- Oost-aan,

naamd, na ’t Westen, daar zy dan weer
Noord Oost-aan inschiet. Ook vertoont

alwaar tot 't dorp Pakaran, dat 'er ander-

zig anderhalf myl van de stad in 't O. Z. O.

halve myl af is, twee Rivieren, en ’t dorp

eenig gebergte, dat N. O. en Z. W. ge
strekt legt

Tajouw, en een myl verder de Stad Jawana aan die zelve groote Rivier leggen

En kleene myl van Japara heeft men het

welke wy bevorens beschreven, dat boven

Riviertie Molie, en den hock Jati, en een

Samarang by zeker Eilandje haren oor-

halve myl meest weer Noord Oost-aan,
nog een Riviertje, en den hoek van La-

sprong heeft. Die twee dorpen konnen

malang, by welke vier dorpen van die zelve

naam, ruim vyf honderd huisgezinnen
uitmaken.

Van Oedjong Lamalang Noord-Oost-

te zamen wel twee honderd huisgezinnen
uitmaken.

De Stad Jawana is mede een zeer ver-De Stad
maarde Strand- en Koopstad, dog in zig Jawana.
zelve maar een open-vlck , daar egter groo¬

D3

te

30

BESCHRYVINGEvaN

te handel, en zoo grooteen getal van menschen is, dat men die wel op negen dui-

vyf mylen bezuiden den berg Kandang,

zend huisgezinnen schat.
Zy staat onder een Temanggong,

beoosten den berg Keddoe Oost en West
gestrekt legt) wel tien of twaalf mylen
Oost en West byna tot aan de Reizerly-

of

Baillu, die Ae. 1706. Narrapaxa genaamd
was.

Beschryving van

dit land
van de

Noord na
't Zuiden

Ggaandie

na.

men daar iets verder dan de gebergten

le de wooningen maar Bamboese huizen

langs de Zuid-zee, vlak bezuiden dat van

zyn, uitgenomen eenige weinige, die men

den berg Kandang, en nog een zwaarder

wat fraejer van planken gemaalet heeft.
Hier mede dan met het beschryven van

gebergte (ontrent drie en een halve myl

de Noord-kust, zoo verre als dit ons vier-

van dat binnen-water, dat aan de Zuid-

de bestek aangaat, gedaan hebbende, voegen wy 'er niet anders by, dan dat die
kust hier, Oost en West, zeven en twin-

zee zig opdoer, gelegen, ontmoet, welk
laatste gebergte zig Oost en West uitstrekt,

tig mylen lang is.

mylen van ’t dorp Gading legt.

Wy gaan dan voort, om dit land ook
van ’t Noorden na 't Zuiden, in zyn binnenste te beschouwen.

Wanneer wy nu van de Noord-kant by

Maas.

Als men nu van ’t Noord strand by de
Rivier van Pakalongan Zuiden opgaan

t

wil, heeft men daar ten Zuid-Oosten

bergte Tagal, ’t geen vry hoog is, en

’t gebergte Kopeng, en nog een myl Zui-

Oost en West zich uitstrekt.

delyker den berg Barbaboe (van andere

t bergje Gadja (dat matig hoog is) terlin-

Pas bewesten deze bergen, ontrent tus-

ook wel Marbaboe genaamd legt Boven

schen beiden Ghoewel wat nader aan dat

den zelven, vlak Zuiden-aan, heeft men

van Tagal) ziet men ook een zwaar ge-

den berg Marapi, en nog vier mylen Zui¬

bergte, en een myl Zuidelyker de stad

delyker, een ander onbekend zwaar

e¬

Kartanagara, die aan die schoone Rivier

bergte , dat Oost en West, ontrent

cen

legt, die haren oorsprong uit 't gebergte
Tagal heeft, en zoo na Tagal afstroomen-

myl van dat binnen-water, daar de Kei-

de, even beoosten de Rivier van Madia-

dicht by de Zuid zee is, gestrekt legt.

zer gemeenelyk zyn vermaakk neemd, en
Alle de landen nu, die tusschen de ber-

gen Tagal en Kandang ten Westen, en

ven duizend inwoonders geschat werd,

tusschen die van Baanjoebiroe Kopeng,

alzoo hier ontrent veel dorpen (daar onder

Barbaboe, en Marapi ten Oosten leggen,

behoorende ; dog in deze kaart niet uitge¬
drukt) leggen. Ly behoord onder de land-

zyn de schoonste, vermakelykste , en

streck Baanjoe-Maas, die zeer groot is.

Baanjoe

en met zyn Oost zyde ontrent ruim twee

af, en nog drie mylen Zuidelyker ’t ge-

Tagal Zuiden opgaan, heeft men niet als

Het is een brave stad, die wel op ze-

schap

bezuiden den berg Marapi, en niet verre

zwaar gebergte Woenareing, en al verder Zuid-Oost- op den zwaren berg Baanoebiroe, bewesten welke nog een zwaar
gebergte, zig Oost en West strekkende,
gelyk een myl vlak bezuiden Baanjocbiroe.

lang uitwatert.

Het Land-

ke Hoofd-stad Mataram uit, zonder dat

In de zelve is niet veel fraeis, alzoo al-

kerhand, ontrent drie mysen van strand

Eaemouga¬

Keddoe, en den berg Marapi (die pas

In de zelve plagt zeker landlooper, Ra-

din Parwata Sari huis te houden, die Ae.
1706. verdreven, en na welke tyd hier
door Kapiteyn Bintang een fraeje Vesting.
of schans, waar van wy de aftekening by
de letter Mvertoonen, gelegt is.
Dit Landschap Baanjoe-Maas legt wat

Zuidelyker henen, grenzende wel vier

mylen Zuidelyker tegen 't zwaar gebergte
Kandang aan, dat zig zeer verre Oost en
West uitstrekt.

Het heeft ten Zuid-Oosten ’t zwaar ge-

vrugtbaarste, die men hebben kan, gelyk
wy dat aanstonds by de beschryving van
cen optogt-reize van Samarang na Mataram breeder zullen aanhalen.

Wanneer men nu van Samarang na de
pgaat (dat gemeenelyk met een zeer prag

tige treyn van Hofs-grooten, als onze

schap 2a.

geeen

a Mata¬
12I.

of

andere gezanten derwaarts zullen opgeleit
werden, geschied) begind men die reize,
meest Zuiden aan over dat voorgebergte,
dat mede zoo gestrekt legt. Twee mylen
van die stad heeft men ’t dorp Kalligawe.
Op dien eersten dag legt men maar zes

bergte Loerenterga, dat ontrent twee my-

Het Land

Oprogt van

Keizerlyke Hof- en Hoofd- Stad Mataran Samarang

mylen af, tot aan het dorp Ongaran, dat
len bezuiden den berg Tagal zig Oost en in zich zelven wel zoo verre niet van de
West gestrekt, vertoont, en pas beoosten stad legt; maar ’t geen door de omwegen
des zelfs Oost-hoek den berg Keddoe, die in ’t gebergte veroorzaakt werd.
vry spits boven, en verder meest Oost ten
Onderweeg trekt men voorby wel agt
Zuiden, en West ten Noorden gestrekt of tien dorpen, die uitgedrukt staan, en
is; maar vlak bezuiden den berg Kandang, die ieder wel zeventig of tagtig huisgezinnen sterk zyn, zonder dat men de verdere
en Keddoe, heeft men’t landschap Bagaleen, dat een van de beste landstreeken is, dorpen Oost en West, die oneindig veel
die de Keizer van Java bezit, en op wel¬ zyn, ontdekken kan, die zig alle met het
ke hy zig meest vertrouwt.

Het breid zig tot aan de Zuid-zee wel

voortplanten van ryst bezig houden. Deze

dorpen gist men te zamen wel op duizend
huisgezinnen.

Het
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AFBEELDINGE VAN DE SCHANS GEMAAKT DOOR DEN E CAPTTEIN BINTANG,
Tot CartanAcara inde Land-streek van BanjoE-MaAs, Achter de Berg van TacAL.

na det hy de laatste Slag tegen den Landlooper Radin Parwat Sari int Jaar 1706 heeft gedaan etc.
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Gemeeten den 6. April
Verklaaring der Wooningen loo de zelve
te genwoordi g gebruykt

t opperhoofds voonino
De Naapen Canor-

3 De Adjistents Camer

4. nit Camertie enbewoond ,
5. ne Corps du buarde ,

e ne Serqeants Canet .
Sieken huys ,

werd

e’t RySt Pakhuys¬
sser Pakhuys ,
to melcesters winkal.

ri—

F
1708. door G. v. Broekhuysen,

Verklaaring der Wooningen van de Nieuwe
outworpen Pagger
A De Keesters Caner¬
AtOgeerhoofds Wooning
E De Confengels Camor¬
CtRjce Pakhuys

u De Constapels Canér¬
DtYser Pak-huys ,
E'tNdacht hurs voor Tulanders. E ne Snids winkel,
r De Sergeants Camor
De Smids Winkel,
6 De Corps du Guarde.

I De Adsistenes Camer

EtOgparhecfds Comburs

L’t Rruyt huys ,

G

Ongaran.

ROOT

Het dorp Ongaran zelf legt aan de voet
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van een hoogen en zeer vermakelyken

op voortreizende langs dit zelve geberg-

berg van den zelven naam, die de meesten

te, dat hier nog al hooger oploopt, heeft

tyd met zyn kruin door eenige wolken

men weer uitnemende schoone ryst-vel-

bedekt, en egter byna tot boven toe doorgaans, ten decle met Ryst-velden , ten
decie met zuiker-riet, bebouwd is, be¬

den daar alomme uitgestrekt, zynde de

halven dat men daar alomme zeer veel

bezig houd, ontrent welke men om ’t half
uur, of om de drie vierde van een myl
gedurig weer een dorp vind, waar in het
grimmelt van menschen.

vrugthoomen van allerlei soort geplant
heeft, die hier en daar van eenige Rivieren en spruitjens, die 'er langs loopen, be¬
kabbeld werden, waar door dit dorp, en
’t omleggende land, daar men ock een

groote overvloed van allerlei aard-gewal

schen vind, wel een aardsch Paradys gelykt.

De ingezetenen van dit dorp, werden
op vyf honderd huisgezinnen geschat, de
welke verpligt zyn alle die gene, die
na den Keizer moeten opgaan

t

zy

Ryst-, Kattoen- en Hout-handel ’t voor-

naamste, daar zich de Inlander hier mede

Op dezen dag trekt men zeven mylen
voord tot Silimbi toe, en dan gaat men ook
over de Rivier van Damak, die met een
zwaar gedruis ontrent twee mylen boven
Salatiga tusschen de bergen en klippen in,
en verder al van den berg Barbaboe uit
het Z. W. na’t N. O. komt afstroomen.

Over deze breede Rivier legt een byzondere zware brug, niet van eenige dik-

gezanten, of andere lieden zynspy

ke planken; maar van Jati-balken, die meer

ze en drank, na ’s lands wyze, mitsgaders

als een voet in ’t vierkant dik zyn, ge-

van een behoorlyke wooning tot hun ver-

maakt, welke balken zig naast malkanderen

blyf te verzorgen, zonder dat zy daar iets
vcor mogen nemen, alzoo zy, indien het

drie honde-d treden verre uitstrekken,
waar uit men de breedte van deze Rivier,

uitquam, zekerlyk met de dood zouden

en de hegtheid dezer brug, ten naasten
by afmeten kan. Zy is midden in een

gestrift werden en dat met reden, aan-

gezien zy verder van alle Ryks-lasten vry

digt bosch geplaatst, daar men van we-

zyn.

gen ’t zwaar gebergte, maar weinig dor-

Van Ongaran nu al verder de bergen
door, of wel wat oostelyker, en zoo dan

Zuiden weer opgaande, trekt men door
een schoone valler, die beoosten dien berg

pen ontrent heeft.

Van deze is het dorp Silimbi een, dat silimbi.
wel duizend huisgezinnen sterk, en de
eerste poort is, daar men doortrekt, om

is, die men ter regterhand leggen laat

in het Landschap van Mataram, dat hier Het Land-

Deze is wel drie mylen breed, bestaande

niet dan uit schoone ryst-velden, door

begint, te komen, alwaar gemeenelyk eer
Mataram.
voorname Ponggawa, of Hoveling, legt

welke veel spruiten, en kleene stroomen

die een van ’s Keizers grootste vertrou-

van dat hoog gebergte, zich hier en daar
in de zelve verdeelen, die eindelyk de

groote Rivier van Damak te zamen uit

schap van

welingen is, en veel krygsvolk by zich
heeft.

Om by dit Silimbi van Salatiga te ko-

maken, en de zelve vry sterk doen opzwel

men, moet men niet alleen een zwaren

len

berg voorby maar ook van ’t O. nat

Het getal der dorpen hier ontrent is niei
wel te noemen, alzoo men ’er in een my
drie of vier ontmoet, die ieder wel hon-

derd huisgezinnen sterk zyn, en in de
streck van nog zes mylen Zuidelyker ruim
vyf en twintig dorpen, die wel drie dui
Salatiga.

A VA.

Van Salatiga nu den derden dag al Zuid

Z. en Z. O. optrckken.
Zoo als men even binnen deze poort
gekomen is, heeft men een groot dorp,

waar in wel twee duizend huisgezinnen
zyn

De Ingabey, die hier legt, moetop

zend huisgezinnen uitmaken.

alles, dat hier doortrekt, wel letten, en

Vyf mylen van Ongaran (dat de tweede
dag reize is) komt men in ’t dorp Tontan,

of beneden geven, ten zy de Keizer hem

en na dat men dan nog een myl verder

dit door een uitdrukkelyk getekende paf-

geraakt is, tot Chiandi, dog men reist dan

cedel belast. Ook werd alle maand de

nog een weinig verder tot aan ’t dorp Salatiga, de tweede rust-plaats, na dat men

wagt hier verwisselt, om het bedrog hier
ontrent voor te komen, en alle aanssagen

hy mag aan niemand doortogt na boven

te verydelen
zeer groote, dog vermakelyke DJati-bos
Na dat men hier wat gerust heeft, trekt
schen doorgerrokken is, uit welke veel
hout na de Noorder-stranden afgevoerd men den vierden dag al Z. O. aan, ontmoetende nog wel een myl of twee verre
werd, hoewel 'er ook schoone ryst-vel
den tusschen beiden zyn.

niet dan zware bosschen en bergen ; dog

Dit Salatiga is een fraei, en vermakelyk
dorp, dat wel zeven honderd huisgezinnen

daar na krygt men weer schoone vlakke

sterk, en verpligt is aan de gezanten alles

al zwaar gebergte, en ter linkerhand on-

even eens, als die van Ongaran, te ver
zorgen.

landen, hoewel men ter regterhand nog

eindig veel ryst velden heeft, die men niet
overzien kan, al klimt men op ’t naby ge
legen
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legen gebergte. Ook zyn die velden met

tig duizend huisgezinnen, die het schoon-

zeer veel dorpen alomme bezaeid, paseen ste en vrugtbaarste land, dat men zich
agtste van een myl van malkanderen leg-

verbeelden kan, bewoonen, vermits men

gende. Men zegt dat daar in een streek daar uitnemende schoone ryst-velden, alvan vier of vyf mylen wel vyftig dorpen omme door kristalyne Rivieren besproeit,
by een leggen, die te zamen wel tien

en de schoonste plantagien van vrugtboo-

duizend huisgezinnen uitmaken.

men, aardgewasschen, en ook fracje dre-

Men laat ter rechterhand, Zuid-West

aangaande, den hoogen berg Barbaboe, die
mede overal bebouwd, en zeer vermake

lyk gelegen is, zynde hier en daar met eenige heuvels aan ’t gebergte van On-

nog een hooger en zwaarder berg, Beli-

garan als aan een gehegt, die te zamen
den oorsprong aan veel kleene, en voor al

rang genaamd , die ’er een myl bezuiden
legt, die zeer wyd , en breed, ja zoo

aan twee groote spruiten geven, die zich

hoog is , dat men de schepen bezuiden

daar na in de Rivier van Damak storten,
welke uit dezen berg Barbaboe ool
haren voornaamsten oorsprong heeft, dog

gemakckelyk zien kan, en die zig tot on-

die drie of vier groote mylen oostelyken
nog een ander Rivierken ontfangt, dat in
’t Noord-Westen, of Westen, een weinig

trent zes mylen benoorden Mataram, en

pas agt of tien mylen van de Zuid-zee,
uitbreid, terwyl hy met zyn kruin tot ontrent den berg Marapi in 't Z. stoot.

Zoo men nu twee groote mylen meestDe Hof¬

Oost ter zyden gaat, komt men op Karr-

bewesten dat kleen Eilandje, ontrent twee
groote mylen van de Rivier van Damak,

Socra de Ningrat (ook wel Alo-sendoo

zynen oorsprong neemt.

genaamd) dat de jegen woordige Hof- Stae

Deze gansche berg van Barbaboe ( die
zich tot in de wolken verheft) is vol dorpkens en gehugten, waar van de minste

twintig, en de grootste honderd en meer
huisgezinnen hebben, ja men wil dat op

tad, Kar-

ia Soera de

Ningrat

van den Soesochoenan, of Keyzer van Java, 15.

Dit is een groote, dog opene stad, waar
in men niet veel cieraad, dan den Da-am,
of 't Hof van den Keyzer, heeft, dat van

den zelven alleen wel agt duizend huisge

een zeer groote uitstrekking is, alwaar

zinnen, in tagtig dorpen, uitnemend vermakelyk woonen. Men kan van den zelven zeer gemakkelyk de Noorder- en Zui-

met een zeker getal Soldaaten, als een

der-zee, dat byzonder aangenaam is, zien.
Tadie.

ven van ander geboomte heeft, behalven
dat hier ook overvloed van allerlei vee, en
alles even goed koop is.
Boven den berg Barbaboe heeft men

Dus al Zuid-West-aan voortreizende,

gemeenelyk nu een Hollands Kapiteyn,

Lyfwacht van dien Vorst, legt, hoe¬
wel hy nog zyn byzondere Javaansche

komt men, na nog zeven mylen, aan het

wagt zoo van mans, als van vrouwen,
heeft

Dorp Tadie, dat de tweede poort is na
Mataram, en daar men een berg van de

zenden geringe wooningen van bamboe¬

zelve naam heeft, tusschen welke men
doortrekt.

Het legt aan een schoone Rivier, die
zoo snel van loop is, dat men over de zelve geen brug tot nog toe heeft weten te
leggen, die de zware afwatering in de regen-tyd wederstaan kon, om welke reder

Men heeft in deze stad verscheide dui-

zen, en ook een meenigte fracje huizen
van de Pangerangs, Aria’s, en Radins,
die Princen van den bloede zyn, als mede
van de mindere Princen, Demangs, In-

gabeis, Priays, Temanggongs, Mantri’s,
en andere Ponggawa’s, die zich hierdoor-

gaans aan ’t Hof onthouden.

zy den voor een tyd gesloopt, en doorgaans

Daar in zyn ook verscheide schoone

in de drooge tyd weer gemaakt werd.
Dit dorp is zoo vol volk, dat men hier
wel twee duizend en vier honderd huis-

Moorsche Tempels, Diergaarden ( waar
in de Keizer zyn huiskens heeft, om de

gezinnen telt. Het legt van Samarang zes

bywyven, buiten gevaar te konnen aan-

en twintig mylen.

schouwen ) Jacht-huizen, markten, en

Zoo ras men door deze poort is, daar
mede een Keizerlyke Officier, en eer
zware krygs-wagt legt, komtmen binnen

een heerlyke wyd-uitgestrekte Pascebaan

Tyger-gevegten met zyne Keizerinnen, en

waar in alle maandag met de lancie te
paerd van den Keyzer, of wel van de
de eigentlyke landstreek van Matararn,t Princen zyne zoonen, neven, en andere
geen overal, zoo wyd men zien kan, als grooten, gestreden werd, om, waar 't
in’t gebergte legt, dat men van verre al- mogelyk, malkanderen uit de zadel te
omme in’t gezicht, terwyl men een groo¬ lichten, of wel voorby te rennen.
Men rekend de ingezetenen van deze
te vlakte tusschen beiden heeft, die met
ontelbare dorpen (die men ruim op drie stad wel op dertig duizend huisgezinnen.
duizend steld, en die zommige honderd By de zelve is een fraeje Hof-tuin, Koe¬
zommige duizend, en ook zommige wel bon-Dalam anders genaamd, waar ontrent
de helft meer huisgezinnen hebben) vervuld is.

Men gist die in’t gemeen op ruim veer-

ook ’t gehugt Amba, wat Noordelyker,
legt

Indien men nu van het dorp Tadie (daar
men

GROOT

JAVA.

33

Vervolg men voor al zeer naeuw op de uit en in-

zyde zy door een redelyke hooge muur

gaande lieden let, en van alles nette aantckening en bericht aan ’t hof geeft) ver
der na de stad Mataram reizen wil, trekt

van op een gelegde groote, en net gehouwene steenen, ieder twee voeten lang, en

ontrent een voet breed, besloten word,

men door een zeer woest land, dat aan we-

die weinig minder, dan twintig voeten

derzyden met zware houte heiningen, met

hoog is. Zy is boven net agt, en beneden twaalf voeten dik geweest; dog nu

der reize

van Tadie

na Mata¬
1aIm

houte poorten bezet is, en hoewel men
hier en daar tusschen de zelve langs het ge-

bergte nog wel ontkomen kan, zoo ge-

door de tusschen gekomene oorlogen met
Taroena Djaja, en zedert de Keizers na

schied dat egter noit, als met het uiterste

Karta Socra weken, zeer vervallen.

gevaar des levens.
Oepak.

Hier van daan een myl of twee Zuiden
aan gaande, komt men by de derde poort,

twee straaten , met hare dwars-straaten,

Oepak genaamd. Deze plaats is mede met
krygs volk bezet; dog de overste, die hier

daar ook hier en daar verscheide Rivieren

't bewind heeft, behoefd zoo naeuw niet

ten minsten wel zestig duizend huisgezin-

toe te zien, als de twee eersten. Behalven

nen sterk, uitmaken.

dit krygsvolk, zyn hier ook nog wel drie
of vier honderd huisgezinnen
De laarste
poort, Ca¬

De laarste plaats, eer men in de stad

Mataraim komt, is Caliadier genaamd, dic

liadier genaamd

Rondom de stad, voor al in ’t Oosten

ontrent de Pasccbaan, die men by den Da-

lam, of 't Hof heeft, vertoonen zich alomme in ’t verschiet zeer veel schoone en

twce groote mylen zuidelyker anderhalve

lustige heuvels, met allerlei fruit-en ande-

Noordelykste gebergte der twee gebroe-

re boomen beplant, hoedanige in ’t Westen ook, dog wel drie of vier mylen van

ders in't Z. haren oorsprong heeft, en in

de stad, leggen; dog in't Zuiden heeft

t regen saysoen zoo sterk afwatert, dat 'en

qualyk over te komenis; dog in den droo-

men een groote vlakte van ettelyke mylen Oost en West tusschen zwaar geberg-

gen tyd is zy niet boven een halve mans

te, tot aan het Zuider-strand, in welke

Hier legt ook een redelyke krygs-magi
met cen vertrouwd overste, die ontrent

honderd huisgezinnen by zig heeft.
Matarain

tusschen stroomen, een zeer groote stad,

myl bewesten een Rivier legt, die uit het

lengte diep

De Srad

Deze straat, die Oost en West loopt,
is mede wel twee mylen lang, zoo dat die

Zoo ras men binnen deze poort is, komt

meer dan honderd schoone dorpen leggen,
die ieder wel twee, en zommige wel vier
of vyf honderd huisgezinnen tellen, zoo
dat men die op dertig duizend huisgezinnen schat.

men in de Keizerlyke Hoofd-stad Mata-

De Keizer heeft hier een heerlyk hof,

ram, zynde dit de gemakkelykste, en kort-

ten deele van steen , en ten deele van

ste weg, om ’er te komen; maar daar is

hout, dat van een groote uitstrekking is,

'er nog een van Mataram na Tagal, die

waar in ook de Soesochoenan Tagal-

zeer moejelyk, en diens voornaamste poort

wangi tot Ae. 1677. in September zyn

To-rajang genaamd is Buiten die twec
is'er nog een na't Oosten, die ontrent

Prins van Madura ( zyn gewaande zoon)

Hof hielt, tot dat hem Taroena Djaja, de

Balamboang, en met nog een dwarsweg

er uitgejaagd heeft, zedert welken tyd

by Gressik uitkomt. Dcze poort werd n.
de Rivier, die de grootste in’t land is,

de Keizer na Karta Soera de Ningrat ver-

Bongor genaamd.
Dus heeft men ontrent vier dagen, en

huisd is.

Hier zyn ook, behalven een zeer groote Pascebaan, veel Paleizen der Grooten,

na den Javaanschen trant al vry fraei ge-

ruim dertig mylen reizens van nooden, eer
men van Samarang in deze stad komen

bouwd; en pas agter 't Hofontmoet men

kan, schoon het land Zuiden en Noorden

een ongewoone groote Diergaarde, waar

nog geen twintig of pas negentien mylen

in die Vorsten nu nog veel duizend wil-

en een halve breed is; dog de groote om

de Koebeesten, Herten, Tygers, Rhi-

wegen door en langs het zwaar gebergte,

nocers, Buffels,en ongemeene groote wil-

maken dien optogt zoo lang.
Deze stad Mataram is in vorige tyden
de Hof-stad geweest, hoewel de stad Da-

de Stieren (ieder in een byzonder perk en

veel wilde paarden hebben. Hoe zwaar
en hoog nu deze heiningen , om ’t wild

mak veel ouder dan deze, als de Vorste
lyke Hof-stad bekend is.

van een te houden, gemaakt zyn, zoo

Zy is de eerste en grootste stad van 't
geheel Keizerryk, en bestaat meest in

over te raken, dat men egter ten eersten

weten ’er egter nu en dan nog al Tygers

gewaar werd, die dan dood geschoten, of

twee hoofd-straten, waar van de eene Zui

in de pieken gejaagt werden, dat daar bui-

den en Noorden wel twee mylen verre

ten eenig gevaar, en voor vermaak gedaan

loopt, recht tegen over welkers einde in

't Zuiden het paleis des Keizers geplaatst is.
Deze straat werd door verscheide andre

werd.

Dit land van Mataram is een van de
beste van geheel Java.

en voornainelyk van eene , doorsneden,

Vlak agter die stad, twee groote my-

die Oost en West loopt, aan welke laatste

len Zuidelyker, heeft men aan de Zuid-

IV. Deel.

E

zee
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zee het dorp Gading, waar van wy bevo¬ Zuid-Westelyker, heeft men drie Pagars,
rens reeds, als de verblyf-plaats des Soe
daar eenig krygs-volk van ons in bezettig
soehoenan’s, wanneer hy aan dat binnen-

water zyn vermaak gaat nemen, gespro
ken hebben.

Dicht bezuiden Samarang is ook ’t dorp

egt.

Een myl ten Zuid-Oosten van Pinkol

legt het dorp Tranjata, een half myl hoo
ger Maroetsa, nog eens zoo veel Zuidely-

Joeli, ontrent drie mylen van strand, by

ker, Entreegeri, en wat oostelyker he

een gebergre, en wat hooger 't Eilanc
Banjoe Breroe, waar op men meteen brug

Jorp Vlacke Tongon, en Brigandsyn
Deze vyf dorpen konnen wel zeven hon-

gaat, en dat ontrent twee mylen in't ronis. Het is rondom in die Rivier besloten

lerd huisgezinnen opbrenger

die in de Rivier van Damak langs ’t ge

an Pinkol, en dus ten Wyesten van de

bergte van Ongaran stort. Op dit Eiland
is eenig gebergte voor aan, en in 't Zuiden ’t dorp Lopet. Bewesten dit Eilanc
is nog een kleener, en ten Oosten twee.
en ten Zuiden een dorp zonder naam, er
wat Zuidelyker , Banjar Poetch , Tin-

groote Rivier, heeft men het dorp Pana
wanga, een myl zuidelyker Alians, nog

Twee mylen bezuiden of W Z. W

en myl zuidelyker Soesoeri, en nog een
myl hooger Kalang, welke vier dorpen
intrent vyf honderd huisgezinnen uitma
ken.

ker, en Kali Dapat, welke agt dorper
zestien honderd huisgezinnen sterk zyn.

ier, die daar na ’t W ten Zuiden eener

Beschry

Wanneer men nu weer van ’t Noord-

ving de

draei neemt, heeft men het dorp Hampak,

trand, by de stad Jawana, Zuiden op

landen be

zuiden J.
wana , en

langs die
Rivier.

gaat, heeft men bewesten die Rivier (dit
de zelve met die van Damak is, en waar
in nog een andre Rivier stort, die in 't

Bezuiden Kalang een myl over de Ri-

n een myl zuidelyker ’t dorp Kalowee
ten Oosten van welke dorpen een zwaar

jebergte als tusschen beiden de zelve in

legt. Zy zyn te zamen twee honderd en
gebergte beoosten Japara haren oorsprons
tagtig huisgezinnen sterk
heeft) op een kleen Eilandje, ’t geen dat
Een kleene myl ten Zuid-Oosten van
kleen Riviertje daar maakt, dat met twee Kalowee heeft men een Rivier, die zig in
spruiten in de Rivier van Jawana stort,

het dorp Patti, dat ontrent honderd vyftig huisgezinnen heeft.

De Rivier van Jawana twee mylen Zuid-

wec takken, de eene meest regt Zuiden,
en de andre Zuid West, verdcelt

De zuidelyke tak een myltje Zuid-op,
werd daar door een zyd-spruitje of twee

op gaande, heeft men ten Oosten de dor-

die van ’t Oosten en Zuid-Oosten komen,

pen Marribon, en Geboek, dat ontrent

versterkt, een myl recht Zuid-op heeft

een myl hooger of bezuiden het eerste legt,

en die te zamen drie honderd huisgezinnen
sterk zyn

Op de hoogte van Geboek valt een an-

der Riviertje, dat al mede uit het geberg
te boven Japara voortkomt, in deze groo
te Rivier, die daar als drie takken maakt
van welke dit Riviertje ’er een, de Ri
vier van Jawana de tweede, en die van

nen bewesten de Rivier een dorpie en
een Paggar Grompol genaamd, dienende
tot een vergader-plaats van ons leger, en
tot een rust-plaats, voor eenige krygsbe¬
zetting, die daar in, by deze en gene togten, halte houd. Men heeft hier ontrent

wee honderd huisgezinnen

Twee mylen hooger op, leggen de dor
en Jatisoeri en Tsankolom, bewesten de

Tandoenang, die in 't W. uitwaterd, de
derde is, tusschen welke laatste en dat kleer

sten van Tsankolom beoosten de Rivier

Riviertie, byna op die scheiding, daar zig

de dorpen Comedian of Comedin, en Ba

de groote Rivier in drieën verdeeld, het

dorp Lipatti legt, dat twee honderd huis
gezinnen sterk is

Een myl Zuid-Westelyker de Rivie
van Jawana op, heeft men ten Westen ;
dorp Oendackan, en een myl O. ten Zuid-

Oosten, een dorp zonder naam, vlak ten

Zuiden van ’t welke en een myl hooger
een zwaar gebergte is, in ’t midden van ’t

welke het dorp Tankaronjer legt, welkt
drie dorpen ruim vyf honderd huisgezin
nen sterk zyn.

Een myl boven ’tdorp Oendackan, be
westen de groote Rivier, heeft men ook
een dorp zonder naam, en een myl Zuid-

Oost-op, beoosten de Rivier, het dor
Pinkol, die met haar beiden wel vier honderd huisgezinnen uitleveren

Een myl Zuidelyker, Westelyker, en

Rivier en een groote myl ten Zuid-Oo

soesang, daar in 't eerste dorp weer een
Pagar met eenige bezetting, en een getal
van wel zes honderd huisgezinnen is

Wat westelyker, dicht by de Rivier.
egt Bambana, waar ontrent éen spruitje
in de groote Rivier valt, en een myl Zuid-

Oostelyker het dorp Kadjoerang, pas boren ’t welke weer een ander spruitje ui
het Z. W. gelyk ’er wat oostelyker nog
een van 't Zuiden in deze Rivier stort,

beoosten welke laatste tak, een half myl
bezuiden Kadjoerang het dorpPajatin, en
nog een zonder naam wel zoo oostelyk
egt, alwaar de Rivier vlak Oost ten N
aan loopt, en daar men pas benoorden de
zelve nog een dorp zonder naam heeft. De-

ze vyf dorpen zyn vyf honderd en negen
tij huisgezinnen sterk

Wanneer wy langs deze Rivier nu weer
tot

N Vyfde bestek.
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tot Grompol te rug, en langs de Zuidvester-tak eens Zuid-West-aan gaan, doet
zig ten Westen de stad Babad op, die redelyk groot en fraei, en in ’t midden van

een schoon bosch gelegen is, dat aan de
zelve een groote cieraad geeft. Zy legt
ontrent twee kleene mylen Z. ten O. van

Karta Soera de Ningrat.

nylen Zuid-westelyker aangaat, komt men

ge

by de stad Tatjoepintoe, die mede zeer
lustig aan de Rivier, en rondom in een

fraeje bosschagie, ontrent maar twee klecne mylen van de stad Mataram, legt.
Zy is niet groot, en niet boven de veer-

Baillu, die ’t opperste bewind over vier

der de zelve staan wel twintig dorpen, die
mede in de ryst-velden, die men daar zeer

schoon heeft, verspreid leggen, en wel

vlek is, heeft men veel fraeje Javaansche

vyf en twintig honderd huisgezinnen sterk

huizen , onder welke dat van den Te-

zyn.

manggong en van eenige Ingabey’s uitste
ken. Daar zyn ook twee of drie Mesdjjds,

of Bede-plaatsen, die Tempels-gewyze ge
maakt, en ieder twee daken hoog zyn.

KAII.

twee broeders in deze Rivier valt, twee Tatjoepin-

tien honderd huisgezinnen sterk, dog on-

In deze stad, die mede maar een open

jatintac.
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Men heeft hier een Temanggong, of
duizend huisgezinnen heeft.

De Stad

A VA.

Als men nu van die spruit, die uit deDe Stad

Een groote myl ten Zuid-Oosten van

Babad heeft men de stad Jatintackan even
bewesten de Rivier, zy is zoo groot niet
als Babad, maar wel zoo fraei gelegen, al-

Het is een open vlek, vol bamboeze
huizen, uitgenomen eenige van hout, en
dient meest tot verlustiging en uitspanning
van den Keizer, als hy tot Mataram is,

zynde anders in zig zelven ook een plaats
van veel handel, om dat zy aan de Rivier

egt, daar men alles zeer gemakkelyk af¬
voeren kan.

zoo zy dicht aan de Rivier legt, die on-

Bezuiden Tatjoepintoe twee mylen Het Land-

trent zes mylen hooger haren oorsprong
neemt in 't Zuid-Westen van een kleen

heeft men een kleen gebergte, Soedar- schap Ka¬
doewang.
Socdara, of de twee Gebroeders genaamd,

gebergte ten Zuid-Oosten van de stad Ma-

en nog zuidelyker dat zwaar gebergte, ten

taram, de twee gebroeders genaamd. Zy

Zuiden van ’t welke men het Landschap

werd op twee duizend huisgezinnen ge-

schat, en is alomme, gelyk ook Babed,

Kadoewang heeft, dat een van de beste van
gansch Java is, zeer groot, vol dorpen,

vol schoone Ryst-velden, die zig langs die
Rivier Zuid-West, West, Zuid-Oost,

die men in dat gansch Keizerryk vind,

Zuiden, en Noorden op, zeer verre uit-

strekken, waar in wel twintig of dertig
dorpen leggen, die wel vyf duizend huisgezinnen sterk zyn.

ryst-velden, en van de schoonste paerden,
voorzien.

De Javaanen schatten dit Landschap op
twee honderd vyftig dorpen, en wel op
vyftig duizend huisgezinnen, zynde mede

Hier legt al mede een kleene wagt, om

rechte onderdaanen van den Soesoehoenan,

op onze zaken een weinig het oog te hou-

op welke hy zich ook wel ’t meeste ver-

den.

Anderhalf myl West-Zuid-West van
Jatintackan komt een spruit in deze Rivier,

die hier mede zoo aandraeit, byna vlak

trouwd.

Waar mede wy dan van dit vierde bestek van Java tot het vyfde overgaan,

uit het Zuiden, of Zuiden ten Oosten val-

na dat wy hier nog bygevoegd zullen
hebben, dat in dit bestek drie duizend

len , die haar begin wel vier mylen zuide

zes honderd, en zestien bekende (behal-

lyker uit het zwaar gebergte neemt, dat

ven een oncindig getal onbekende) dor-

van het dorp Gading af (dat aan de Zuidzee vlak agterde stad Mataram legt OostNoord Oost-aan loopt, en dat nevens nog

pen, twaalf steden, en drie honderd drie

stad Mataram in't Zuid-Oosten, dat de

zend, en vyf honderd zielen uitmaken.

en veertig duizend en twintig huisgezinnen zyn, die ieder op vyf zielen gerekend,
een ander gebergte (tusschen ’t zelve en de een millioen, zeven honderd agtien duinaam van de twee Gebroeders draagt het

Indien wy nu de verdere onbekende huis-

Landschap Kadoewang, dat mede onder

gezinnen van dit bestek ’er eens konden

den Soesoehoenan staat, van het Landschap

oyvoegen, het is zeker, dat dit alleen (ik

van Mataram afscheid, zynde een zeer lan-

laat staan de andere bestekken 'er by) een
onnoemelyk getal zouden uitleveren.

ge rei van bergen, die men zelfboven het

dorp Pajatin nog al ziet voortlopen.
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DERDE HOOFDSTUK.
YAart van het vyfde bestek van Java, of van Panaraga, Cadiri, enz. Het ZuiderRdeel beschreven. Anker-plaats in de baei Padsjetam. Anker-plaais in de Baei
Sagarawit. Anker-plaats by de Wezels-baei. De Noord-kant beschreven. De Stad
Rembang. De Vesting aldaar. De Stad Lafsem. De Stad Toebang. De Stad
Cidajoe. Het Land, van 't Zuide; na ’t Noorden opgaande, beschreven. Het ste-

deken Priprin. De Stad Tritrepoe. Het Landschap Jagaraga. De Stad Jagaraga.
De Stad Tambicbaja. De berg Loewoe. Het Landschap Cadoewang. Het Land-

schap Panaraga. De Stad Panaraga. De Stad Madion. Het Landschap Kadiri.
Het stedeken Kartasana. Het Landschap DJapan. De Vesting by Sinkal. De Stad
Kadiri. De Stad Brindjok. Het Landschap Loedaja.
It bestek zullende beginnen te be¬

Kaart van

u

schryven, geven wy van 't zelve

het vyfde

y

Twee mylen oostelyker op is de wal tot
aan ’t Klappus Eiland (dat daar, nevens

onder de letter N een kaart, en twee andere Eilandjens, een weinig na 't

bestel van

Java, of

noemen die 't bestek van Panaraga, Cadivan Pana¬
raga Kadi-ri, en meer andre Landstreeken en Ryri, enz.

ken hier in gelegen.

Wy maken dan aan de Zuid-zyde van

Het Zui-

der-deel be¬

dit bestek, ter plaatze, daar wy ’t laatste

’ceteten

gelaten hebben, een aanvang.

Zuiden en in zee legt) even klippig als te
voren, schietende weer een weinig na't

Z. uit, en men ontmoet een myltje verder een hoogen berg by een hock, waar
by de wal weer wat N. aan indraeit, en

men tot wel anderhalve myl verder veel

Voor af zullen wy zeggen, dat het

hooge en zware klippen heeft, gelykmen

langs deze Zuid-kust, tot dicht aan de wal

daar ook halver weg de kleene bacy, Sagarawit, en het dorp van dien zelven naam

zonder grond, en dat daar niet, dan op

Ankerweinig plaatzen, daar men ankeren kan, met nog twec andere ziet, alwaarmen an- laats in de

aan te komen is.

Ankerplaats in de
haer

Padsjetam.

By de Baei Padsjetam dan, ontrent die
anker-plaats, daar wy ’t laatst aan die kant

keren, en zig van versch water voorzier
Baey Sagakan. Deze drie dorpen, met het dorp ra wit.
Diarape, daar ’t land by een hock weer

gelaten hebben, heeft men een dorp van Noorden wel een halve myl verre inschiet,
dien zelven naam, benevens het dorp Soem-

bang, dat wat oostelyker by een Riviert.

je in’t Westen legt, en daarom de WestRivier genaamd. Deze konnen met haar
beide ontrent honderd en vyftig huisgezinnen uitleveren
Een weinig oostelyker, heeft men den

konnen te zamen wel drie honderd huisgezinnen uitleveren

Hier van daan twee mylen oostelyker
(daar de wal allenskens Oost ten Zuiden
tot aan Noessa Sompoe aanschiet) heeft

men nog een anker-plaats, en verder aldaar niet anders, dan een steil gebergte

hoek Padsjetam, en verder twee mylen langs de wal, voor welke men hier en

oostelyker tot den berg Lawoe toe (die

daar dan eens eenige katskoppen en klip-

redelyk hoog is, en wat Oost ten Noor-

pen, en dan weer eens een zand-baer tot
aan den klippigen hoek, by 't voornoemd

den henen strekt) niet als een klippige stei-

le wal, die nog twee mylen oostelyker Eiland, heeft, gelyk men daar al mede
zoo vervolgd, tot aan den hoek van Tan-

langs de zee-kant, en ook landwaard in,

gala, tusschen welke en den gemelden den berg Badiri, die zig pas twee mylen
berg , de wal een kleenen inbogt maakt, O. en W. uitstrekt, en meer andere in 't

waar in eenige kleene Eilandjens en klip-

verschiet ziet

pen leggen, gelyk men ook, eer men aan

Van den klippigen hock (daar het vol

dien hoek komt, nog een droogte met

rotszen, en pas binnen welke Noessa Som-

poe, een kleen Eiland O. ten N, en W.
Deze hoek is die van Tangala genaamd ten Z. gestrekt legt) tot aan de Wezels- Anker
plaats by de

eenige katskoppen 'er by heeft

ander zonder naam, pas 'er boven) een hal-

Baey, daar men ook ankeren kan, ziet
Wezelsmen nog een streek van twee mylen lands, gaey-

ve myl van de wal gelegen.

daar men by ’t Eilandie een weinig vlak

na een Eilandie daar ontrent (nevens een

Hier van daan Oost-aan draeit de kust

land, en dan weer eenig zand-strand heeft.
Deze Zuid-zyde nu is Oost en West
een weinig Zuid-aan uit, en maakt een
myltje verder een vierkante baei, daar de een en twintig mylen lang, waar mede
kust wel een halve myl na ’t N. inloopt,

wy, van deze kust afscheidende, nu na de

gelyk die baei ook ontrent die zelve lengte heeft, dragende den naam van de Baey

Noord-kant gaan, die van’t eene einde tot

het andere met een smal rif langs de wal

Tangala, vlak voor welke aan wederzy- bezet is.
Van de Rivier van Jawana dan (daarDe Noord¬
den ontrent de hoeken veel katskoppen
kant bewy het laatst aan deze kant lieten, en voor schreven
leggen.
wel¬
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gaande tot de stad Rimbang toe, die 'er
twee mylen aflegt, ontmoet men de dorpen Ronte Gonting, Palombo, Fadoe-

pen Pamading, Tarma, den hoek van
Pankala, mitsgaders de hoeken Pandok
en Loggan by een zwaren berg, die zig

rang, en de Rivier van Rembang een hal

ten Zuiden vertoond waar na men ’t voor-

ve myl bewesten die stad, tusschen welkc

noemd Riviertje heeft. Deze vyf dorpen

Rivieren van Jawana en Rembang, men
een weinig zeewaards een steen-bank, en

zyn zes honderd huisgezinnen sterk.

Hier van daan tot aan den hoek Awer
Awer, die 'er ruim zes mylen oostelyker van

verscheidene droogtens, en onder andere

twee, de twee Gebroeders genaamd, vlak
af en aan die laatsse Rivier zig vertoonenDe Stad

daan legt, schiet deze kust wat Oost ten

de, leggen heeft.
De stad Rembang is mede een voorna-

Zuiden aan.

Een myl oostelyker, als de Rivier Doo-

groote handel in Ryst, en voor al met

doc, heeft men de Rivier Paggat, tusschen
welke men de dorpen Tzitta, Catapaje
Warnagan, den hoek van Anier, Cabloe-

DJati-hout gedreven werd, alzoo hier als

tan, Tampoera, en Paggat heeft, welkc

Rmbang me Zec- of strand-stad, alwaar mede zeer

de groote hout-werf en hout-markt van

zeven dorpen wel negen honderd huisge-

geheel Java is, daar zelf ook verscheide

zinnen uitleveren.

Van Paggat, tot aan de zoute Rivier

scheepkens der E. Maatschappy opgetim-

van Baner, of tot den hoek Tockel, heeft

merd zyn.
De huisgezinnen van deze stad werden

op zes duizend gerekend

men in een streek van twee mylen O. ten
Z. aan, de dorpen Baliton ( waar by ee-

Zy is niet groot, maar al vry levendig
en redelyk fraei op zyn Javaansch gebouwd, alwaar mede een Ingabei het be¬
vind over de Inlanders heeft.
Men ziet 'er hier en daar een fraei huis

ten deele van steen, dog meest van hout

pas boven welke de zoute Rivier van

Baner is) en Sendana, welke agt dorpen

wel duizend huisgezinnen te zamen opbrengen, en Tockel heeft ’er nog wel twee

tagie en schoone Ryst-velden ontrent de

zeer hoog en geheel vertoont, legt een

zelve. Vlak ’er voor heeft men ’t Eiland

droogte Karang Bess, of de yzere rots
genaamd.

De dorpen Piekerman, en Goddon

Een myl oostelyker als den hock van
Tockel legt de zoute Rivier Troepen,

tusschen welke en dien hoek 't dorpMal-

vier honderd huisgezinnen sterk.

lawas, nevens een hoogen hoek, en daar

na Kandang (waar voor de droogte, Ka-

diep, en wel elf myl hoogeruit de Rivier
Samangi die in't Zuiden legt) na ’t Noord-

rang Onkal zig vertoont) Amboeloe, en
Troepen legt, die met haar vyven zeven

strand komt afstroomen, en aan deze stao

honderd en tagtig huisgezinnen uitmaken.

een grooten toevoer van alles geeft.
Vlak voor die Rivier heeft men ook

een droogte, Karang Gossa genaamd.

De Vestins

Voor dezen hoek van Tockel, die zig

pas beoosten die stad gelegen, zyn ruim
Dit is al een vry zware Rivier, die zeer

Van daar tot Oedjong Awer Awer toe

een uitstekenden hock, die niet wel twee

mylen van Troepen legt) heeft men de

In deze stad Rembang legt ook een Op-

dorpen Pagoden, Loetoe, Kimanti (waar

perhoofd van wegen de E. Maatschappy

by eenige Jager-boomen, Armoe, Blaroe,

met eenige bedienden, om daar den han-

en Awer Awer, die met haar zessen ruim

del waar te nemen

agt honderd huisgezinnen sterk zyn.

Zomtyds is het een Vaandrig, en zomtyds een Onderkoopman, die zig daar in

toe, dat 'er twee mylen ten Oosten af legt,

een fraeje Vesting onthoud, waar van wy

schiet de kust Zuid-Oost in.

hier een aftekening by de letter O geven

Van dezen hock af tot de stad Toeban

Een half myl beoosten dezen hoek A¬

en welkers bezetting Ae. 1705. op vyfen

wer Awer , ontmoet men den hoek van

twintig man, en noodig ambagtsvolk, be¬

Baloewe, en nog een groote halve myl

paalt is.

Pas beoosten deze Rivier, gemeenelyk

de Rivier van Lassem genaamd, ziet men

Lassem.

piera , Trassan, Paradenna, Amboloe

honderd alleen.

wat nader aan een fraeje groote Rivier,

De Stad

nige Jager-boomen zyn) Derbon, Tam-

ook een redelyken Moorschen Tempel, een
nette en groote Pascebaan, een fraeje plan-

Sawalan op een rifje leggen.

aldaar
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toe, een myloostelyker, vind men de dor-

welke men een steen-bank heeft Oost-aan

de stad Lassem leggen.
Deze is niet heel groot en niet zeer fraei

zynde ontrent vier duizend huisgezinnen
sterk, die onder een Temanggong staan.
Wat diepte van water men nu ontreni

deze wal heeft, werd in de kaart overal
aangewezen.

Van Lassem tot het Riviertie Doodoc

Zuid-oostelyker de Rivier van Jemoe, met
het dorp van dien naam, mitsgaders Siombel, waar by men weer eenige Jager-boo¬

men heeft, Paraban, Mackan Magon
en de Rivier van Toeban, een weinig bewesten de stad van dien naam. Deze vyf
dorpen konnen wel vyf honderd en ze-

ventig huisgezinnen opbrengen.
Van den hoek van Awer Awer heeft
men tot Brendon toe, een fraeje bogt, die

ontrent drie en een halve myl Oost en West
strekt.
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In ’t midden van de zelve, of ontrent landers na 't Oosten, zoo byster wel niet
twee mylen oostelyker als Awer Awer, (gelyk wy elders breeder toonen/ onthaald

legt de wel eer vermogende stad Toeban,

oy de komst der Hollanders met den Zee-

een Temanggong, bestierd.
Het is een redelyke groote stad, daar

te hebben. Dit Toeban heeft ook (gelyk

wy getoont hebben) een van de vier eerste Hoofden in Amboina uitgeleverd;
waar by mede des zelfs oudheid af te me-

Tocban

ten is.

Dit is een fraeje zee-stad, die ook aan

een lustige en zeer vermakelyke Rivier
legt. Zy is ten deelen bemuurd, en men

streek ongemeen veel Ryst valt.
Zy kan in tyden van vrede wel drie dui-

zend, en in tyden van oorlog nog wel twee

duizend Javaansche lasten Reyst meer opbrengen.

Men heeft 'er een fracje Pascebaan by
den Dalam, of ’t hof van dezen Graaf, als

ziet hier en daar nog een poort, al fraei

mede een groote markt-plaats, een grooten
dog ouden Moorschen Tempel, en ontrent

zes duizend huisgezinnen.

bestierd, die daar mede een grooten staat

Van deze stad Oost-aan wel zeven my-

houd, en ook een fraeje wooning ten dee-

len verre, tot den hoek van Panka toe,

se van steen heeft, waar by verscheide

Priais, en Grooten al mede hunne woonin

gen hebben, die aan deze aloude stad nog
al eenigen luister geven.

De Temanggong, die A° 1706. leefde, was Tirtanagara genaamd, een schoonzoon van den Panambahan van Madura ;

dog nu by hem in geen aanzien, en uit
het bestier van Cidajoe gestooten, van ’t

welke hy bevorens Soera Wikrama, en
dierhalven veel hooger in rang, als nu,
was.

Deze stad heeft een zeer fraejen Moor¬

schen Tempel, een heerlyke Pascebaan
en verscheide huizen, daar deze Temang

gong allerlei vee, en gedierten opqueekt
waar in de Javaansche Grooten veel vermaak vinden.

heeft men een myl landwaard in zoo al
zwaar gebergte,

Beoosten Cidajoe een half myl, legt Paboenan, wat verder Brendon, den hoek

van Alang, die van Watoe, waar na een
Riviertje, dan Watis Blinding, en dan de
Rivier van Tambanialon volgt. Deze zes

dorpen hebben zeven honderd huisgezinnen.

Pas boven Tambanialon legt een schoone Moorsche Tempel aan strand, die wel

drie of vier daken, of verdiepingen heeft.
Dan volgt de Rivier Patsirang, die byna
drie mylen van Cidajoe legt, boven welke een halve myl Kangasyn, en een halve
myl oostelyker weer diergelyk een Tempel zig vertoont. Deze twee dorpen maken drie honderd huisgezinnen uit.

Men had hier in oude tyden ook een

Een halve myl oostelyker legt het bogt-

menigte van stallingen voor een groot ge-

je van Banjer, de hoek van Kaleier, en

tal Olifanten, Paerden, enz. die de Ko¬

’t dorp Waroe,daar ’t land weer wat Zui-

ning voor zyn vermaak plag te houden:
dog nu is ’t al vry wel, als deze Temanggong 'er een of twee op stal heeft
De huisgezinnen van deze stad werden
gehouden ruim een getal van vyf duizend

delyker inloopt, en van daar nog twee my-

uit te maken, die zig met den Ryst- en
hout-handel voornamelyk bezig houden.

Panka. Deze negen dorpen konnen te za¬

Daar is ook dagelyks een groote markt,
alwaar men allerlei vrugten, vee, en ge-

vogelte voor zeer weinig geld bekomen
kan.

Van Toeban verder Oost-aan tot Cida-

joe toe (daar de bogt wat Noord-Oost-aan

en oostelyker (dog wel zoo Zuidelyk )
heeft men de dorpen Dolon, Japalan, Ban-

dalagan, den hoek van Tanare, Pondolam, en den uitstekenden Oost-hoek van

men wel veertien honderd huisgezinnen
opbrengen.
By den hoek van Panka draeit de kust

Zuid-Oost (of nog wel zoo Zuidelyk) aan,
hebbende daar al mede, gelyk deze gansche Noord-kust langs, een Rif, dat nog
wel zoo breed als dat langs de N. kustis.

draeit) ontmoet men binnen anderhalve

Een halve myl ten Zuid-Oosten ont-

myl den hoek van Loggan, met een La-

moet men een kleene Rivier, en dan de

bohan of hayen 'er by ; daar men zeer wel

Rivier van Sondanadan, die een myl bo-

leggen kan, en pas boven welke de Rivier van Cidajoe is. Dit dorpje is negen-

ven dezen hoek legt.

tig huisgezinnen sterk.
Cidajoe.

groote handel is, vermits ’er in die Jand-

op de Javaansche wyze gemaakt.
Zy werd nu door een Temanggong

Destat

Nu is ’t geen Koninkryk meer: maar
het werd door een Pati, en ook wel door

voogd van Warwyk, zyn verblyf plag

De Stad

wierd.

alwaar een zeer magtig Koning voor ontrent honderd en vyf en twintig jaren,

Een halve myl oostelyker legt de stad

Nogeen myl Zuid-oostelyker heeft men
den hoek van Paggad (die twee mylen van
den hoek van Panka legt, en die ook wel

Cidajoe. Dit is een fraeje oude zee-stad

de hoek van Cidajoe genaamd werd) waar

daar voor honderd vyf a zes en twintig

naast men de groote Rivier Sandapoera
heeft, die zeer diep landwaard in, ZuidWest -aan zelf tot in’t landschap van

jaren ook een Koning plagt te wezen, en
daar ons volk, by den eersten tocht der Hol¬

Ma¬
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zeer vermakelyk in ’t midden van zeer lu-

loopt, dog die twec mylen ten Zuid-We-

stige Ryst velden gelegen, daar men tus-

sten van dezen hoek van Paggad den naam schen de Rivier ten Westen, en de Savan Samangi draagt.
mangi ten Oosten wel dertig dorpen heeft,
Deze Rivier, en een andere tak van de die te zamen zes duizend huisgezinnen uitRivier Samangi, maakt hier ’t Eiland Pri

maken.

g'at sdat O. en W. ontrent twee mylen

Zy heeft een fracie markt-plaats, een
deftigen Moorschen Tempel, een gemeene Pascebaan, die maar matig groot is,

lang, en een myl breed is) met nog een
srooter Elland ten Westen van ’t zelve
(dat wel twee en een halve myl lang, en
in’t O. nog geen myl, dog in ’t W. ruim

en zy legt pas een myl van de Rivier van
Lassem, waar langs zy al haare waaren

een nyl breed is) daar dan nog een twee-

zeer gemakkelyk na’t Noorder-strand, en

de groote Rivier , wat Zuidelyker by

na de steden Lassem, en Rembang, af-

komt, die daar met drie byzondere takken

voeren kan

in zee uitwaterd, en pas boven den hoel

gi, ziet men, zeven mylen Oost aan, de
dorpen Banot (met nog een zonder naam

dat ruim twee mylen in 't rond is) en noc

tusschen beiden) wat oostelyker, en weer

een, dat wat grooter, of O. en W. an-

wat noordelyker (ieder wel een myl van

derhalve myl lang, in’t W. een halve

malkanderen) Banot Valoora, dan weer

myl, dog in ’t C, maar vierde part zoo

Zuid Oost-aan een myl, Syken, Mawila,

breed, en Samangi genaamd is.

Even bezuiden dien laatsten tak van de

Rivier Samangi, legt het dorp Mering,
dat met de vier andere dorpen wel zes
honderd huisgezinnen uitmaakt

Deze Noord-kust is Oost en West, en
verder van Panka Zuid-Oost-op, vier en

twintig mylen lang; waar mede wy van

van 't

gaande be
schrevcu.

de stad Tritrepoe dicht aan de Rivier Sa-

mangi leggen. Deze agt dorpen zyn over
de duizend huisgezinnen sterk; dog de
stad Tritrepoe werd op vier duizend huisgezinnen gerekend

Deze stad is van een zeer fraeje en lu-De Stad
stige gelegenheid, alzoo zy die schoone

in dit bestek van binnen te gaan beschou

Rivier Samangi pas beoosten, en ten We-

na Zuiden-op gaande, ontmoet men een
groote myl van strand, ’t dorp Mantesset,

en een myl Zuid-oostelyker, digt by de

Rivier, pas bewesten Lassem, het dorp

zeer grooten handel na boven, tot in Mataram , en ook na beneden tot aan den

hoek van Prigaat, en tot het dorp Mering
toe, dryft.

Zy beslaat niet boven een kleene myl

Puroo, die zamen wel vier honderd huis

in’t Rond, zynde vercierd met een zeer

gezinnen sterk zyn.
Twee mylen Zuidelyker heeft men een

fraeje Pasar of Markt, een byzondere frae-

zwaar gebergte, dat Oost en Westzes my-

Tempels, en verscheide fraeje Javaansche

len verre strekt, een myl boven 't welke

het dorp Kalipagat, met nog twee andere, en een myl Zuid-oostelyker ’t dorp

je en groote Pascebaan, twee Moorsche

wooningen, van welke eenige van planken zyn.

Een half myl Zuidelyker legt 't dort

Samoneapadang, met nog een tusschen bei

Koeluwing, en een groote myl Zuid-Westelyker het dorp Sipanpamlang, die met

den, en ten Zuid-Westen een myl nog

haar beide ook zeer fraei ontrent die Rivier

een ander dorp zonder naam leggen heeft

leggen, en wel drie honderd huisgezinnen

Deze vyfdorpen zyn wel agt honderd huis-

sterk zyn

Bato legt, dat ten Westen een myl’t dorp

gezinnen sterk.

Van waar tot digt aan de Rivier Saman-

Als men nu deze Rivier al Zuid-West
aan, van de Zuider-spruit boven Sipan-

gi een groote vlakte Zuiden-aan is ; dog

pamlang af tot het dorp Gabang, ontrent

dicht by die Rivier heeft men weer eer

Grompol in ’t Westen gelegen, vervolgd,

zwaar gebergte, dat ruim twee myl Oost

zoo heeft men voor eerst, Zuiden-aan

en West strekt, gelyk ook nog een ander

eenig gebergte, waar mede het landschap
Jagaraga zyn begin neemt.

diergelyk ten Noord-Oosten van dit gebergte, dat zig Noord-Oost, en Zuid

Tusschen de Zuider-spruit, die by Ga¬ Het Land-

West vier mylen ruim uitstrekt

bang met nog twee andere oostelyker

Beoosten het dorp Bato heeft men ’t dorp
Libroe, boven 't welke een myl ten Zui

spruitjens in de Samangi valt, en die oo

chap Jaga¬
rag2

stelyker Rivier, die uit het zwaar geberg-

te van Lawoe haren oorsprong neemt, en
met deze stad, wel twee duizend twee aan welke ook de stad Jagaraga legt, ziet
men, Oost-aan, de dorpen Monkang,
honderd huisgezinnen opbrengen kan.
Deze stad heeft niet veel fraeis in zich Monrang, Kalikupyn, Indulam, en Ka-

den liet stedeken Priprin legt ; welk dors

Het stede

Tritrepoe¬

sten zeer schoone Ryst-velden heeft, en

Van de Noord-kant nu tusschen Jawa

Noorden
Zuid

Oedoe (ieder, gelyk ook de volgende, een
half myl verder) Jewol, Waticbren, en

deze Noord-kust afscheiden, om het land

wen.

Het Land,

Van Libroe tot aan de Rivier Saman-

van Prigaat heeft men nog een kleen Eilandie (waar op de hoek van Alang legt,

ken Pripin.zelven,

ook is zy niet groot, maar egter

langieen, ieder ontrent een myl van mal¬
kan-
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wang loopen.

derd huisgezinnen uit
Een myl Zuid-oostelyker, dicht by de

heeft men verder een vlakte van wel vier

Jagaraga. Rivier, en niet verre van den berg Loewoe, heeft men de stad Jagaraga, die de

een Temanggong het bewind voert
Zy is redelyk groot, en ra de Javaan-

maken, opdoen
Een myl ten Zuid Oosten van het dort

berg Loewoe, heeft men nogeen geberg-

Temanggong heeft een wooning van aan

c Kadoewrinin genaamd

zien, en niet verre van daar is de Pasce-

Bezuiden dezen berg vervolgd het ge-Het Land
pergte Domong nog al Oost-aan, bezui-schap pa

Moorsche Tempel, met nog een kleener,

den het welk het Zuider-deel van ’t land- lat2se.

die zeer vervallen is

schap Panaraga is, dat onder Socrapati,

huisgezinnen, die zich meest met den

nders ook Radin Aria Wiranagara genaamd, gestaan heeft, en dat tegen de

Ryst-kattoen-garen-en hout-handel be¬

Zuid-zee stuit, en ten Oosten aan’t land-

zig houden

Deze stad heeft een grooten overvloec

Ten Noorden van dit gebergte Domong
heeft men ’t Noorder deel van ’t land-

de Ryst-velden daar ontrent, daar wel twin

chap Panaraga, alwaar, men nu Noord-

tig dorpen in verspreit leggen, die mede
wel vyf duizend Fuisgezinnen sterk zyn
als ook na de Rivier, en na ’t zwaar ge-

aan drie mylen tot aan die Rivier , waar

bergte in 't Zuiden

sten die Rivier, zynde met haar beider, en

Twee myl bewesten deze stad legt het
stedeken Tambicbaja, dat nu kleen en var

iog twee, wat Westclyker leggende, wel
vier honderd huisgezinnen sierk.

weinig aanzien, hoewel nog wel vyftien
honderd huisgezinnen sterk is. Hier plagt

an Damalang legt, afzakkende, ontmoet
le dorpen Damalang heoosten, en bewe-

zen myl Noordelykcr legt de stad Pa- De Siad
aaraga (waar na dit landschap genaamd is Panaraga.
beoosten de Rivier. Dit is een fraese stad,

zetel te hebben; dog nu staat het onde

taande onder een Ingabey, die ’t opper-

zekeren Demang, zynde een soort van Ja

pewind over zeven duizend huisgezinnen

aansche oversten van lager rang, als eer
femanggong
Lexecuor¬

chap Loedaja paalt.

van alles, en een schoon gezicht, zoo over

in oude tyden al mede een Koning zyn

De berg

Fierison, boven den ooster top van den

ook eenige planke huizen voorzien. De

Men rekend deze stad op zes duizenc

baja.

nylen, zonder dat zich daar in ietanders,

hoofd-plaats van dit landschap is, alwaar

baan , een groote markt, en een fraeje

Tambic.

Tusschen dit gebergte en de Zuid zee

lan een groot getal van Ryst-velden, die
ten deel van het landschap Panaraga uit-

sche wyze al met veel fraeje bamboeze, en

De Stad

het dorp Gading na’t landschap Kadoe¬

kanderen, in een streek van vier mylen.
Deze zes dorpen maken wel negen hon

Als men nu van Jagaraga en Tambic
baja al Zuiden-aan gaat, heeft men eerf
eenig voorgebergte boven de laatste stad
dat zich Oost en West strekt, en dan der
grooten en uitnemenden hoogen en breeden berg Loewoe, die zig Noord-Oost,
en Zuid-West zeer verre uitbreid

heeft

Zy is redelyk groot, beslaande wel een
groote myl in’t rond, en redelyk dicht
p zyn Javaansch betimmerd,
De Dalam, of 't Hof van dezen Ingaey ten grooten deele van steen, de groote Moorsche Tempel, de nette en wydlitgestrekte Pascebaan, de aanzienelykc

Pasar, of markt-plaats, en een groot ge-

Ten Westen van den zelven heeft men tal fraeje huizen van deze en genegrooren
het dorp Tiga aan een spruitje, dat daar

onder dezen Ingabey staande, geven een

uit ontspringt, welk dorp pas tagtig huis-

zonderlingen luister aan deze plaats, die be-

gezinnen sterk is.
Het Land
schap Ka

Acomaut

Ten Zuiden van dezen berg heeft men

weder een gedeelte van het landschap Ka¬

soewang, dat nevens dat van Mataram
ook hier ’t beste van Java is.
Vlak bezuiden de ooster-top van dezer

berg heeft men het dorp Tierisan, en een
weinig zuidelyker ontrent een Rivier, uit

het gebergte van Domong ontspringende,
en een groote Rivier Noord-Oost-aan ma
kende, een dorpie zonder naam leggen

aoedanig men ’er nog zeven, West-aar

nalven dit ook niet verre van de Rivier

egt, die ettelyke mylen Noordelyker in
le Rivier Samangi stort.

Twee mylen bewesten Panaraga legt het De Stad
stedeken Sankoelang, dat een frael bosch Sankoe-

m zich (gelyk ook Damalang aan deze en salig.
zene zyde der Rivier) heeft. Dit stede

ten is ruim vyf en twintig honderd huisrezinnen sterk, en niet boven een kleene

halve myl groot, zynde maar een open
rlek, van ’t welk niet veel anders tezeggen valt, dan dat het zich met den Rystn hout handel meest geneert

tot Pajatan toe, in een streek van drie er
een halve myl, heeft. Deze negen dorpen zyn ruim duizend huisgezinnen sterk

ga legt het zwaar gebergte Willis, dat

Een myl bezuiden deze dorpen legt het

neest Zuiden ten Westen en Noorden

Beoosten Damalang, en de stad Panara-

zwaar gebergte Domong,dat ten Westen aan

en Oosten strekt, stootende in ’t Noor-

detwee gebroeders grenst, zynde twee zwa-

sen tegen het bergje Tsikameling. Deze

re gebergten, die van de Zuid-zee af van

berg Willis scheid het Landschap Pa¬
na-
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nagara van het landschap Brindjok, er dat Eiland , dat deze Rivier (die uit den
Kadiri

Wanneer men nu byna twee mylen

berg Tsilameling komt) daar met de Rivier Samangi maakt, en dan van daar weer

Noordelyk van de stad Panaraga aangaat, langs de zelve aan de Oost-kant Zuiden
ontmoet men het dorp Eggiglang, benoorden het welke nog een myl, de stac

Madion legt, benoorden welke de dor-

pen Kossor, Radjang, en Kalageer Ma
dion, ten Westen van de Rivier, en twee

mylen oostelyker de dorpen Tsioban en
Patoman (dat een myl zuidelyker is) pas

De Stad
Madion

aangaat, ontmoet men eerst een grootge
bergze, dat twee mylen boven deze Ri-

vier legt, en dat van de zelve , daar
zy zich in ’t Westen vertoont, zich ette

lyke mylen verre na ’t Noord-Oosten uitstrekt.

Pas daar boven is nog een gebergte, en

beoosten de zelve leggen, alwaar ze een

anderhalve inyl zuidelyker, even beoosten

Eiland maalkt, dat wel een groote my
Zuiden en Noorden lang, en ontrent een

’t dorp Pandang, nog een ander dierge-

myl breed is

bosch en gebergte

Deze zes dorpen zyn wel agt honderd
huisgezinnen sterk; dog de stad Madion

lyk, zynde daar ’t gansche land meest

Als men nu hier by Pandang, ten Oo-

sten der Rivier blyvende, die uit den berg

werd geoordeeld ’er ruim vyf duizend te

Tsilameling afstroomd, Zuid-West aan-

hebben. De grens-paal tusschen Madion

gaat, ontmoet men een myl zuidelyker ’t

en Panaraga is de Rivier Assin. Zy isde
Hoofd-plaats van een Prinsdom van die

dorp Zurante, Breembang (een half myl
verder ) en Panjang een myl zuidelyker,

naam, en redelyk fraet gebouwd

ten Westen van welke beide, als tusschen
beiden in, tegen de Rivier aan, nog een

De Vorst, die hier het oppergebied
voerd, is een van de voornaamste Man-

fraei groot dorp zondernaam, en een kleen

tri’s of Ryksraaden des Keizers; hy heeft

'er by legt

hier een fraei Hof, en voert een grooten
staat.

De stad is wel een myl groot, en vol
huizen, hoewel zy door de oorlogen van

Wanneermen van Panjang nu wat ZuidOostelyker opgaat, ontmoet men Intana-

wat, Andjoe, en Patjoe aan een nieuwe
spruit, in een streek van anderhalve myl

tyd tot tyd al veel geleden heeft. Daar

welke zeven dorpen agt honderd huisge-

zyn wel twee a drie schoone markt-plaat-

zinnen hebben.

sen, een fraeje Pascebaan, een Tempel,

Als men nu by de dorpen Pandang en Het Land
Lombang eens zes mylen na't Oosten ter schap Kadiri.
zyden springt, ontmoet men daar de dor

die al een van de fraeiste op Java is, en
zeer veel gemeene huizen, die niet veel

schats waardig zyn.
Deze stad bloeit zeer door hare fraeje en
lustige gelegenheid aan de Rivier, en door

pen Wadon, en Prinin, en een weinig
Zuidelyker de groote Rivier van Kadiri
ten Westen van welke men even boven

de groote Ryst- en houthandel, alzoo mer

Prinin’t dorp Pagoesan, met nog drie dor-

’er ontrent ook een fraei bosch heeft.

pen zonder naam, en Matanipo, ieder on-

Een groote myl ten Zuid-Westen van
de zelve, digt by de voet van Loewoe
hecft men het dorp Kamenattan, een my

trent een half myl van een, en ten Oosten

’t dorp Gadanpelan, en nog een dorp by

de spruit, Taroesan genaamd (die Oost-aan
noordelyker Papotel, en ten Westen van uit deze Rivier loopt) en nog een ander

’t zelve Kamogartan, Kauting, en Lan-

kleen dorpjc bezuiden dezc Rivier, met

wangre, die met haar vyven zes honderd

nog een groot vlck zonder naam , leggen

huisgezinnen uitleveren.

Benoorden het dorp Tsioban (dat ontrent dat Eiland legt, ’t geen die Rivier

maakt, die by Sipanpamlang in de Rivier
Samangi valt) heeft men, ontrent een my
er af, eenig gebergte, dat Oost en West
strekt, en een myl Noordelyker het dors

heeft. Deze tien dorpen, en dat vlek,

maken te zamen wel twee duizend huisge zinnen uit.

Ten Noorden van deze dorpen, tot aan
Mering toe, heeft men eenige vlakte; dog
twee mylen van Wadon na’t N. en ook

ten Westen veel gebergte, van 't welke

Paloekisi, ten Oosten van 't welke het het noordelykste zig wel vyf mylen Oost
dorp Antroe, en nog een myl oostelykci en West tot aan de Rivier in ’t Westen
Dander, en een groot myl ten Zuid-Oo- uitstrekt.
Zuid West-aan, een myl van Matanisten van’t zelve Lombang, en Pandang,
niet verre van de Rivier leggen.

po (daar de Rivier zeer breed is, en daar

Deze vyf fraeje dorpen, die men alleen men een kleen Eilandje, en wat hooger
in deze groote landstreek heeft, die verder een grooter Eiland, Bilnihon genaamd
zeer vlak, voor al na 't Oosten, Zuider
heeft) ontmoet men ’t dorp Endaja, been Noorden, is, zyn te zamen wel ne- haiven dat ook op dat groot Eiland drie
gen honderd huisgezinnen sterk.
dorpen, en nog drie andere pas beoosten
Wanneer men nu langs deze Rivier de Rivier zig opdoen, die met Wonkoe¬
aan welke de dorpen Pandang en Lom- doe (dat een half myl Zuid-Westelyker,

bang leggen, Noord-aan afzakt tot aan en bewesten de Rivier legt) te zamen met
IV. Deel.

F

haar
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haar agten ruim agt honderd huisgezinnen schoonste Rivieren legt, die uit het geEen mylbezuiden Wonkoedoe valt 'er

bergte ontrent de stad Brindjok haren oorsprong heeft, zoo is zy ook zeer cierlyk

een tak uit deze Rivier (na eenige mylen

gebouwd, en met een muur en wal ver-

verre eenige bogten gemaakt, en nogeen

sterkt.

vitleveren.

Rivier ontsangen te hebben, in die Rivier
by Pandang.
Het Stede

Halverwegen aan deze dwars-spruit (die

ken Karta

O. en W. loopt) en pas bewesten, legt

sana.

het stedeken Kartasana, dat nietzeer groot,

groote markt, waar by nog verscheide

zinnen heeft.

fraeje Tempels, en andere nette gebouwen

Hier heeft een Temanggong het opper¬

De handel in de zelve is zoo groot, als
in een stad van’t gansche Ryk, ook legt

Tempel. Men heeft 'er ook veele Javaan-

hier gemeenelyk zeer veel krygsvolk, om
dat zy voor een van de beste Vestingen

handel van Ryst, om dat zy zeer gelegen

gehouden werd. Zy zou nog fraejer zyn,

aan deze spruit legt, waar door men van

indien zy zoo veel niet by den oorlog ten

daar zeer gemekkelyk alles, of na de Ri-

tyde van Radin Taroena DJaja geleden
had. De Rivier, daar ontrent leggen-

gi, byna ’t geheele Ryk door, op en afvoeren kan.

Ten Oostea van Kartasana een groote

de naam van de Taroesan (gelyk wy op

koedoe, heeft men een myl verre, bewe

zyn plaats aanwyzen ontfangt. Deze loopt

sten de Rivics van Kadiri, de dorpen Ba-

zoo voorby Kakapper, en verder voorby
Pabean, waar van zy daar ook den naam

sten de zelve ontrent in die zelve verheyd ontleent : zy is daar niet heel breed ; maar
de dorpen Jallon (bewesten 't welke het redelyk diep By Bangel werd zy de Rilandschap DJapan, en ten Noord-Westen
vier van Bangel, by Anjar die van Anjar

van 't welke het aloude Ryk van Madja-

of Kalianjar genaamd, makende dus ook

pait, cen zan de oudste van gansch Java,

de Rivieren van Kamiri, en Sedekari, en

tusschen dit DJapan en Grombang, oftus-

by ’t Dorp Sipandjang, wat boven Kara

schen DJapan, en de Rivier van Kadiri legt
Mantas, Papanlar, Papansaser, Papper,

gelegen, werd zy de Rivier van Sipan-

en nog een een myl ten Zuid-Oosten, en

een ten Zuiden, beide zonder naan, leg-

Ten Oosten van deze stad een myl
heeft men vier dorpen zonder naam, on-

gen. Deze tien dorpen maken ruim der-

trent den berg Golok benoorden, bezui-

tien honderd huisgezinnen uit.
De Vesting
Een myl ruim boven Papper legt Sinby Sinkal. kal, daar een fraeje Pagar, en Vesting aan

djang genaamd.

den, en bewesten, en nog vier zulke een

myl zuidelyker, en Zuid-Westelyker, leggen, van welke laatste 'er drie zich be-

weerzyden van de Rivier, en welke plaats
wel drie honderd huisgezinnen sterk is.

westen deze Rivicr vertoonen. Zy ma-

Een halve myl bezuiden Sinkal, al digt
by de Rivier, en aan de West-kant van

huisgezinnen uit.

den berg Tsilameling, legt Tockoa, dat

tot aan de groote stad Brindjok (die pas
bezuiden de twee takken legt, die de Rivier van Kadiri maken) heeft men nog elf

twee honderd huisgezinnen heeft.

Hier ontrent is ook een groote berg,

ken met haar agten ruim negen honderd

Nog twee en een halve mylzuidelyker

Golot genaamd, die men in de vlakte van

dorpen, die te zamen uiet nog twee andre,

Kateegan, welke beoosten DJapan legt,

aan weerzyden van Brindjok gelegen, wel
vyftien honderd huisgezinnen sterk zyn.

gemakkelyk zien kan-

Kadiri.

de , is groot, en gemeenlyk de Rivier
van Kadiri genaamd ; dog die al verder loopende, daar zy in tweën scheid,

myl, en een groote myl bezuiden Wen

goesan, Ballon, en Soesoeroe, en ten Oo-

De Stad

vercieren, en boven veel andere doen uit-

steeken.

baan, en een byzondere nette Moorsche

vier van Kadiri, of na de Rivier Saman

pan.

zig vertoonen, die deze magtige stad zeer

Pasar of Markt, een moye groote Pasce-

sche huizen, en in die stad een grooten

Het Land-

groote en net gebouwde Dalam (zynde
’t Paleys van dien Landvoogd) een heerlyke Pascebaan, en een ongemeene fraeje en

maar fraei is, en wel vier duizend huisge

bewind, diens Hof een groot cieraad aan
deze plaats geeft. Daar is ook een fraeit

schap DJa¬

Van binnen is een groot getal fraeje huizen, op zyn Javaansch gebouwd, een zeer

Een halve myl Zuidelyker, aan de
Oost-kant der Rivier, legt de groote stad
Kadiri, een van de grootste in’t Ryk,

Dan komt men, pas boven deze Rivier, De stad
aan de groote stad Brindjok, die in ver-brindjok
mogen zeer weinig voor Kadiri wykt.

en de hoofd-plaats van dat Landschap.
Zy is mede ’t Hoofd van een landschap,
Hier heeft een Ingabei Katawangan, die en levert wel agt duizend huisgezinnen
een nabestaande van Soerapati, en met wiens

uit. De zelve is zeer sterk, en eenigzins

dogter een van Soerapati’s zoonen ge-

bemuurd, en daarom ook met eenig krygsvolk bezet. Zy is wel anderhalve myl in

trouwd is, het opperbewind.
De stad is wel twee mylen in den om-

den omtrek, en vol huizen, waar onder

trek, en wel tien duizend huisgezinnen al verscheide fraeje groote van steen zyn,
sterk. Behalven dat zy aan een van de van welke dat van den Ingabei merkelyk
uit-
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uitsteekt, alzoo 't zeer net op zyn Ja- Oost-aan wel agt mylen verre loopt, daar
het zich tusschen ’t zelve en’t landschap

vaansch gebouwd is.

Men heeft in die stad een groote Tem- Loedaja vertoont, dat mede wel eer onpel en Pascebaan, en een zeer fraeje der Soerapati plag te staan, en tegen de
markt-plaats, met een grooten toevloed Zuid-zee stoot. Waar mede wy met de
van menschen, om dat dit een stad, en beschryving van het binnenste van dit land
een landschap is, dat zig zeer verre ten ook een einde maken, alleen hier byvoe¬
Zuiden, tot tegen ’t gebergte, dat het gende, dat in dit bestek veertien steden,
landschap Loedaja van ’t zelve afscheit, en twee honderd zes en twintig dorpen, en
ten Oosten zig nog veel verder uitbreid.

zeven en negentig duizend, negen hon-

derd, en zeventig huisgezinnen gevonden

Drie mylen bezuiden ’t zelve is een

Het Land-

schap Loc zwaar gebergte, dat van den berg Willis

werden, welke ieder op vyf menschen ge-

daja.

rekend, vier honderd negen en tagtig dui-

in ’t Noorden begind, aldus Zuid-aan drie

mylen voorgaat (palende aan ’t gebergte zend, agt honderd, en vyftig zielen uitDomong, en’t landschap Panaraga van

maken.

Brindjok ’s landstreek afscheidende en dan

VIERDE HOOFDSTUK.
Aart van het ze;de Bestek, of van ’t Eiland Madura, Soerabaja, en Paffaroewan. De Zuid-kant beschreven. Drie Anker-plaatzen. Noessa Baron,
en tvec Anker-plaatzen daar. Anker- plaats by ’t Vleermuizen Eiland. De
Noord-zyde beschreven. Het Eiland Madura. De Stad Aresbaja. De Landschap¬

pen Quarijer, en Balega. De Stad Maduretna. De Stad Ambelega. De Stad
Sampan. De Stad Pamakassam. De Stad Sammanap. Verdre beschryving van de
Noord-kust van Java. De Stad Greffic. Het Stedeken Giri. De Stad Soerabaja.
De Vesting aldaar. Het Stedeken Bangel. Het Landschap, en de Stad DJapan.
Het Landschap Singasari. Het Landschap, en de Stad Poegar. Het Landschap en
de Stad Passaroewan. De Pagger aldaar. De Stad Panaroekan. Kaart van het
zevende Bestek, of van ’t Vorstendom van Balamboang. De Zuid-zyde beschreven.
Anker-plaats. De Noord-zyde beschreven. Dit Land van ’t Noorden na 't Zuiden
vertoond. De Stad Balamboang. Het getal der Steden, Dorpen, zielen, en der byzondere Opper-Vorsien van Java.

Kaart van

Wy gaan nu tot ons zesde Bestek

het zede

beseck, of
v

VV

van de wal, dat ruim drie mylen lang, en

van ’t Eiland Java over, gevende in ’t midden ontrent anderhalve myl breed

voor af weder een byzondere saart

is, zynde aan de Zuid-kart grondeloos,

ra Soera- van ’t zelve onder letter P volgens 't welke en vol steil en hoog gebergte, maar aan

baja, en wy het Eiland Madura, ’t Prinsdom van Soe¬ de Noord-kant, aan de West- en Oostr
Passaroe- rabaja, en Passaroewan zullen beschryven. zyde zyn twee anker-plaatzen.
wa.

De Zuidkant be-

schreven

Dit Eiland werd Noessa Baron genaamd,Noessa Ba¬

Wy maken dan weer cen aanvang met
ron, en
de Zuid-kant, beginnende van de Wezels- en op ’t zelve legt het gehugt Ambok aantwce an¬
Baey, ter plaatze daar wy ’t laatst gelaten
hebben, voor af weder zeggende, dat de

zelve aan die kant met een smal rif, als

de West-zyde, en ’t dorp PatjoenganII ker-plaaceen zand-baei, in ’t midden van ’t Eilanc sen daar.
van de Noord-zyde; maar men heeft hier

geen vaste inwoonders op.
Van de laatste anker-plaats aan de vaste
grondeloosheid van deze wal vervolgt, en

ook met dat zwart zand, en een gestadige

daar meest overal zeer klipagtig, steil, en

hier en daar ook zeer bergagtig is.
Drie an¬

ker-plaat
sen.

wal (daar men laag land en veel Jager-

boomen wel vier groote mylen Oost-aan

Van de Wezels-Baei tot een groote myl heeft) schiet de kust twee groote mylen
oostelyker met een hoek na 't Zuiden wat

Oostelyker maakt het land eerst een bui-

tenbogt na 't Zuiden, en schiet dan weer uit, en loopt van daar tot aan den klippi¬
met een inbogt, in ’t midden van welke, gen hoek, een groote myl verder, daar

gelyk ook twee mylen hooger nog twee
of drie anker-plaatsen, ieder een myl van

men hooge en spitze rotszen heeft, weder

met een bogtien Noorden aan in.
AinkerVan dezen hoek af heeft men byna vier

malkanderen, zyn, en by die eerste anker
plaats by 't
mylen hooger, in een zand-baei weer een
plaats is eenig laag gebergte, dat wel twee
Vleermui¬
anker-plaats by ’t Vleermuizen-Eiland, en
zen-Eigroote mylen verre na’t Oosten loopt.
Vlak bezuiden die laatste anker-plaats, in die Baey, als midden in de klippen, land.
alzoo men van dien hoek af tot hier toe zeer
waar langs men laag land met veel Jagerveel droogtens vind. Een der zelve is de
boomen wel vier mylen Oost-aan heeft,

legt een groot Eiland ontrent drie mylen

Hen met de Kickens genaamd, daar een
F2

kleen
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kleen inbogtie aan de wal, en een kleen gaat, dat strekt zich uit vlak Oost-aan,
Eilandje 'er voor legt, hoedanige ’er daar
ontrent meer zyn.

Langs de wal is hier zeer hoog en steil
gebergte, dat het grootste gedeelte van dit

bestek aan de Zuid-kant vervolgd.
Van deze laatste anker-plaats Oost aan-

en een groot myl hooger een steilen hoo

de Oost-kant (op zich zelven) Pamakassam
in’t midden (ook op zich zelven) en Sampan aan de West-kant. De twee eerste

Anderhalve myl van dezen steilen hoo¬

deelen staan niet meer onder den Panom-

gen hoek heeft men weer een zand baei,

bahan (dat in ’t Javaansch den Aanbidde-

en een anker-plaats; dog tusschen beiden

lyken, van Anomba, aanbidden, betekent)

niet dan klippen, langs de wal, hoewel
’er nog twee zand-baeren tusschen beiden

anders den Prins van Madura genaamd

zyn, gelyk men dicht by deze anker plaats
nog een klip-baei ontmoet. Vlak voor de

Heeren, en een van de eerste Vorsten des

hoek aan de Oost-zyde der bael.
Een myl zuidelyker heeft men weer een

steil hoog gebergte, dan weer laag land,
als ook droogtens, en wat hooger een
zwarte klip, en dan anderhalve myl Oostelyker een witte klip, beoosten de wel¬
ke een myl de wal wat indraeit, daar men
de Kiekens-baei ontrent een steil gebergte.
en dan weer een myl hooger laag land
ziet, waar mede dit bestek aan de Zuidkant een einde neemt, zynde drie en twin-

tig mylen Oost en West lang.
Deeteeura
Wy wenden ons dierhalven na de

Noord-kant, beginnende ter plaatze daar
wy ’t hier laatst lieten, van het dorp Me
ring af, daar Kali Mering, of Kali Mirang, dat is de Rivier van die naam, de
grens tusschen Wirasaba, en Soerabaja,

gelyk Kali Assin het tusschen Panaraga en
Madion is; dog alzoo het groot Eilanc
Madura (dat mede onder den Keizer van
Java staat) zich hier ontrent vertoond

zoo zullen wy dat voor af beschryven.
Madura.

Het Eiland is nu eigentlyk in drie dee-

gen hoek, alwaar ’t land na 't Zuiden weer

pen Eilandje,en te land een hoogen klippige

Het Eiland

Oost-kant; dog in’t midden op zommi-

ge plaatzen wel zes mylen breed.

len verdeeld, te weten in Sammanap aan

anker-plaats heeft men ook het steen-klip-

schreven

en West lang, en ontrent vyf mylen aan
de West-kant, drie, of wat meer aan de

gaande, ontmoet men eerst steile klippen,

wat uitdraeit.

zyde be

zynde ontrenteen en twintig mylen Oost

Het Eiland Madura is by Prigaat, of

zynde de eerste van de vier groote Strand-

Ryks) gelyk wel eertyds: maar het laat-

ste is alleen onder dezen Prins, en de andere twee zyn nu onder de bescherming
harer Edelheden, alzoo die volkeren onder dezen Panombahan niet wilden staan.

Aan den Noord-West-hoek van dit Eiland (die af en aan die van Panka, op ’t

Eiland Java legt heeft men de stad Arosbaja, ontrent een groote schoone Rivier,
met drie of vier dorpen ’er by, die wel zes

honderd huisgezinnen sterk zyn, en zeer

vermakelyk voor ’t oog leggen. DezcDe Stad
stad, die vry groot, en in ’t landschap Sam- Arosbaja.
pan gelegen is, heeft wel agt duizend huisgezinnen.

Zy is al zeer oud, en ’t was hier, daar
men de onzen Ae. 1599. gansch niet wel
ontfing.

Zy staat onder een Temanggong, die
daar een groot bewint heeft. De Stad is
in zich zelven redelyk wel bebouwd, en

vol huizen, waar onder eenige voorname
gebouwen zyn. Men heeft ’er een groote
Pascebaan, twee fraeje Moorsche Tempels , twee groote markt-plaatzen, en
een grooten handel , zoo van ’t Eiland

Java, als van andere gewesten.

een weinig noordelyker, met een zwaar

Aan de Noord-kant van ’t Eiland heeft

Rif bezet, dat al by den hoek van Panka

men Oost-aan niet dan cen aaneen gescha-

begind, en wel drie of vier mylen Zuiden keld zwaar gebergte tot aan ’t einde van 't
aan tot ontrent Soerabaja, dog zoo breed

Eiland, in’t O. en tot Arosbaja in’t W

niet, vervolgt, dat tusschen beide die wal¬

zonder dat men iets anders, dan een klee-

len ontrent drie en een halve myl lang, en

baja een nog veel zwaarder Rifzich ver-

ne Rivier drie groote mylen van de NoordOost-hoek, en nog drie andere wat bewe
sten die eerste Rivier, ontmoet.
By die westelykste Rivier heeft men aan

toont.

wederzyden een Rifje, en ook aande W.

ontrent anderhalve myl breed is, gelyk

mede ten Zuid-Oosten van de stad Soera-

jamoekan genaamd, aan de Noord-kant

en O. kant der tweede Rivier (daar een
uitstekende hoek is) gelyk zich dan verder van de vierde, de Buffels Rivier ge-

van dit Rif, en een grooter aan de Zuid-

naamt, een groot Rif, een stukweegs

By Prigaat heeft men ontrent een my
van Madura een kleen Eilandje, Poelo Pan-

kant dicht aan Madura met een dorpie 'er

Noord-Oost henen, en dan verder Zuid-

op, Tandjong Piring, of de Tafel-bords-

Oost-aan, en dan weer Oost (daar een
breeden hoek, en dan weer een inbogt is,

hoek genaamd. Het legt Z. Z. W. en
N. N. O. voor’t groot Eiland gestrekt,

tot aan den Zuid-Oost-hoek, en verder

en men heeft ’er ontrent honderd huisge

langs de geheele Zuid- en West-kant uit-

zinnen op.

Wat het groot Eiland Madura nu aan-

strekt, dat zich met dat breed Rif tusschen

dit Eiland en Prigaat by Tandiong Piring
vercenigt.

Van
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By de hock van Macassam schiet het

den aangaande, ziet men het dorp Banoc-

land, wel twec mylen verre, Zuiden-aan,

kai ontrent een Rivier leggen

tot aan den hoogen hoek in, daar ’t land
dan weer vlak Oost aan loopt, en daar 't

Een groote myl Zuid Oostelyker wat
landwaard in, legt het dorp Karanglejer
ontrent cen zwaar gebergte, dat zich van

Rif weer wat ter lengte van de volgende
baei verbreed, dat nen ook by den O. hoek

t dorp Sotia af, (’t welk een myl Zuid-

der zoute Rivier een myl Oost-aan, ziet.

westelyker legt) tot aan de stad Sampan

Ten Oosten van dezen hoogen hoek

toe, wel zeven mylen verre Oost en West
uitstrekt, gelyk men nog een kleenen berg
ten westen van dit dorp heeft, en een myl

neeft men, een myl of anderhalf van de

wal, twec Eilandekens op twee droogtens
leggen.

zuidelyker als Sotia, het dorp Kamal op

Van dien Oost-hoek af maakt de kust

de Zuid-West-hoek van dit Eiland, ten

een bogt wel van twee mylen Oost-aan,
schietende daar weer een weinig uit, waar

Westen tegen over de Stad Gressic, en ten
Zuiden tegen over de stad Soerabaja, zynde van de eerste ruim een halve, en van

’t laatste een groote myl gelegen.

Hier

na zy weer twee mylen verre recht Oost-aan loopt, en een hoek maakt.
Van den hoogen hock af, tot dezen Zuid-

van daan heeft de Panombahan een gragt

hoek van Sammanap toe, heeft men mede

laten graven tot Tondjong toe, dat wel

een myl in zee langs deze wal, verschci-

drie of vier mylen rydens verre is, om

de droogtens, ’t Lalari bosch, en Koreas-

zoo te gemakkelyker op zyn hof-plaats te

droogte genaamt, en daar ontrent ook een

Maduretna te komen, hoewel het by Poe-

kleen Eilandje, en wat nader aan de wal,

lo Mengarec maar een myl veire is. Digt

’t lang Eiland (dat O. en W. een myl

by Kamal leggen drie droogtens, meest

lang, en een halve myl breed is ) en ten

vlak er voor

Zuid-Oosten van de Zuid-hoek van Sam-

De Land-

Oost-aan nu een myl ’er af, legt het

manap het Nagtegaals-Eiland, dat N. O.

schappen

dorp Soekalela, en een myl Oostelyker

en Z. W. een myl lang, en meest een

een Rivier by welke in ’t landschap Quan-

halve myl breed is, gelyk ook beide die

Juanjer

en Balega

jer nog drie dorpen zonder naam aan de

Eilanden vol reven zyn. Buiten de zelve

West-, en nog vyf andre aan de Oost-

doet zich nog wel een myl oostelyker een

kant leggen. Deze dertien dorpen zyn wel

droogte op, die de Maal-stroom, gelyk

zestien honderd huisgezinnen sterk.

Twee mylen Oostelyker, daar de kust

het Eilandje (dat wat oostelyker legt het
Schildpads-Eiland genaamd werd, waar

wat uitschiet, heeft men den hoek van

by ook nog een droogte is, en die af en

Kartong (daar ’t zwaar Rif tusschen dit

aan den Zuid-Oost-hoek van dit Eiland

Eiland en tusschen Soerabaja met zyn mid-

leggen.

den begint) daar na Passer, Babate, Kamkap, Kadondan, Laboauw (alwaar een

Als men nu den Zuid-hoek van Sammanap pas om is, heeft men daar een groo-

hock of twee is) en dan komt men tusschen

te baet, die wel een myl na ’t N. W. in-

die hoeken by de Rivier van Balega, dat

schiet, en ook wel zoo breed is, en aan

weer een ander landschap is, en daar ’t

welkers Oost-zyde cen Rivier legt.

Rif van de Hock van Kartong twec my-

Hier schiet het land weer Zuiden-aan

len Oost-aan verbreed, gelyk daar ook een

een kleene myluit, makende daar den Zuid-

inham, en wat verder een hoek by de

Oost-hoek, die vlak Oost-aan nog een

zoute Rivier is, die een myl Oostelyker

groote myl zeer scherp uitloopt, alwaar

legt, bezuiden welke een myl van de wa

men een myl Noordelyker vlak in 't O.

men het Eilandie Baddiengien, by de Kab-

een kleene revige baey, en dan twe my-

beljauws droogte, heeft, gelyk wat we-

len verder den N. O. hoek Ghoedanig ook

stelyker nog een, de Koreas-droogte, en

de wal hier loopt) en dan drie mylen N.
W. aan weer een kleenen hoek heeft, voor

nog westelyker een andere , Swaantjesdroogte genaamd. Deze zes dorpen hebben ruim zes honderd huisgezinnen.

een droogte als een halve maan legt, die

Nog wat verder heeft men de Rivier

zich een myl verre N. W. en N. O. in

van Sampan, en den hoek van Janpolan, die

welke in’t N. O. een myl van de wal

de lengte, en ontrent half zoo verre in de

ten Oosten al van de Rivier van Sawal-

oreedte uitstrekt. Van dien kleenen hoek

lan begint, by welke de hoek van Do-

nu schiet de wal een halve myl na ’t W.

mon legt. Deze vier dorpen, die men
daar binnen anderhalf myl ontmoet, le-

Rivier na ’t W. Z. Westen.

veren wel vyf honderd huisgezinnen uit.
I'wee mylen ruim Oostelyker, tot aan
den hoek van Makassam toe, heeft men

en dan byna een myl (tot aan de Buffels-

Hier mede hebben wy nu dit Eiland
rond gewandeld, zoo dat ons niet meer
overig is, dan ’t zelve eens van binnen te

beschouwen. Het is daar een groot, wyd,
van Warante, Macassam, en den hoek van en magtig land, vol dorpen hoewel zy
den zelven naam Deze drie dorpen zyn on- hier niet uitgedrukt staan) die ruim een
trent vier honderd huisgezinnen sterk.
getal van twee duizend uitmaken,ren
de dorpen Teteri, Warante, den hoek

wel
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wel dertig duizend huisgezinnen sterkzyn

hy daar een aanzienelyk Hof, dat na de

In dit Eiland zyn nog vyf groote ste

avaansche trant vry net en groot is. Ze-

den, te weten, Maduretna in 't Westen,

wat oostelyker Ambalega, ten Zuid-Oo

De Stad
Madure

12

sten van ’t zelve Sampan, drie mylen oo

Men heeft 'er een zeern tracje Moorschen

stelyker, ontrent midden in ’t Eiland, Pa-

Tempel, een zeer heerlyke Pascebaan, een

makassam, en vier mylen oostelyker de

wyde en cierlyke Markt, en een grooi

Stad Sammanap

getal bamboeze huizen

De Stad Maduretna legt ontrent drie my
len van ’t wester-strand af, niet ver var

en 'er by leggen, die al zeer groot, en

ve gelegen. Zy is wel de grootste, en

wel duizend huisgezinnen sterk zyn

voornaamste stad van ’t Eiland, en de

Men heeft daar een groot getal huizen

Van daar tot de stad Sammanap toe, De Stad

Oost-aan, heeft men vier en een halve Sammanap
nyl van nooden, eer men ’er kom
Dit is een stad, die van de twee vori-

van welke zommige al vry fraei van steen
en hout gebouwt, hoewel de meeste van

ge niet veel verschilt, dan dat zy wel zoc

bamboezen zyn

3root is. Eenen Sederma plag hier ’t op

Daar is een fraei Hof van den Land

Ambaleg

Ten Westen, ten Zuiden, ten Noor-

den, en ten Oosten heeft men vyf dor-

een hoog gebergie, ten Zuiden van ’t zel

Hof-stad van den Prins van Madura.

De Stad

lerd Ae. 1708 is hy op zich zelven, en

buiten den Panombahan gesteld

verbewind te hebben; dog hy is gekrist,

voogd, een schoone Pascebaan, een zeer
wyd-uitgestrekte Markt, en een ongemee

staande door zyn zoontie opgevolgt te wer
den, terwyl zyn vrouw, Radin Ajoe (da

ne fraeje Moorsche Tempel. In deze

de schoone Princes in’t Javaansch betee-

stad zyn wel zeven duizend huisgezin-

kend) daar onder ’t opzicht harer Edelheden het opperbestier heeft

nen

Twee en een halve myl oostelyker (dog
wel zoo zuidelyk) legt de Stad Ambalega
die wat kleener dan de vorige, niet zeer
raei gebouwt, mede ten Noorden van dat

zelve gebergte (dat zich tusschen Sampar
en Sotia vertoont) pas een myl N. tei

Dit Sammanap was kort voor Ae 170
mede op zich zelven, en deze Sederma

die zich zeer trouwloos droeg; als Prins
er over gestelo

Zy is wel zes duizend huisgezinnen

sterk, en heeft ook een zeer fraei Hof

W. van Sampan gelegen is, en rondon

twee schoone Tempels, een deftige

een fraei bosch heeft. Het gezag staat hie
aan een Ingabei, die wel over vier dui

Markt, en een zeer nette Pascebaan, die

zend huisgezinnen gesteld is

Het fraeiste, dat men 'er heeft, is de
Moorsche Tempel. De Pascebaan is re

delyk groot, en daar is een zeer bequamt
markt-plaats. En dit is wel ’t voornaam
ste, dat men ’er af zeggen kan, als dat 'en

nog twee dorpen by leggen, die wel drie

zich al verre uitstrekt

ntrent de zelve leggen aan de Oost
kant een, en aan de Noord-kant twee dor-

pen, die te zamen wel vyf honderd en
vyftig huisgezinnen uitmaken

Dus zien wy dan, dat 'er op dit Eiland

zes steden, en twee duizend een en veer

ig dorpen zyn, die zamen agt en zeven-

De Stac

honderd huisgezinnen sterk zyn
De stad Sampan, die zich een myl ter

tig duizend, drie honderd, en vyftig huis

Sampan.

Z. O. van Ambalega vertoont, is wel zoo

gerekent, een getal van drie honderd eer

groot, en vry fraejer door de bank van

gebouwen. Men heeft ’er een schooner

De Stad

sam.

en negentig duizend, zeven honderd en
vyftig zielen uitleveren, hoewel ’er nog

Dalam, een groote Pascebaan, twee groo

veel meer ingezetenen zyn, als men het

te en fraaje Moorschen Tempels, een cier

ten naausten wilde uitpluizen

lyke Markt, en verscheide houte huizen,

Het eenige nu, dat nog tot dit Eiland
behoord, en ’t geen in ’t zevende bestek
kaartje eigentlyk voorkomt, is een kleer

die ten deele van steen zyn; en zy legt
tusschen twee gebergten in, die pas beoo

Pamakas-

gezinnen hebben, die vyf imenschen ieder

sten die stad eindigen. Men oordeeld, da

Eiland, Poelo Pondi genaamd ( dat Oost-

’er ruim vyf duizend huisgezinnen in de

aan zeer dicht 'er by legt) en ’t Eiland

zelve, en nog wel vyf honderd in die
twee dorpen zyn, die 'er by leggen, van
welke het een zich ten Noorden, en
ander zich beoosten die stad opdoet.
De stad Pamakassam, die drie myler

Oosten van Madura legt, en een groote
myl lang, byna een myl breed, en op een
Rif gelegen is
Na dat wy nu het Eiland Madura al-

oostelyker legt, is een van de fraeiste op
dit Eiland, staande op zich zelve, en on
der de bescherming van haar Edelheden
Zy is van groote ontrent als Sampan, en

heeft byna het zelve getal van huisgezin
nen.

iljoen, dat een groote myl ten Zuid

omme beschouwt hebben, gaan wy wec

na de kust van Java, om, daar wy 't by
het dorp Mering laatst gelaten hadden, nu
verder Zuid-Oost, aan deze Noord-Oostkust te beschryven

Een myl, of wat meer, ten Zuid-Oo- verdere be

tent yins
De Prins, die hier 't opperbewind sten van de Rivier van Meringaangaande van
de
heeft, voert een grooten staat, ook heeft daar’t land twee hoeken maakten tenN. O kuf
Noord- van Java

’t Eyland MADURA, ’t Prinsdon
SOERABAIA en PASSAROEWAN
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Noord-Oosten van welke het Eilandie

waar ook een-Panombahan, een van de

Mengare, en daar maar een kleene door-

nazaten van Sieich Ibn Moelana op een
bergje, in een hoog pragtig graf, mede

tocht tusschen beiden is) ontmoet men

een Riviertie, daar na ’t dorpje Sicker

vol omgangen, dog zonder verder cieragien, begraven legt) een van de drie vermaarde op Java, zeer beroemd is.

Woeja, en dan het stedeken Gresfic. De
ze drie dorpen zyn ruim vier honderd huis-

't bewind gehad, zynde in oude tyden een

gezinnen, en Gressic alleen ’er wel dui

Koninkryk geweest. Men gist, dat hier

eerst den hoek van Ladja, en wat verder

de Rivier van Roma, en wat verder noc

zend sterk.
Het Stede

ken Gressie

A V

Dit is die vermaarde en aloude stad , die

de Portugeesche schryversdoorgaant Aga¬
cime (dat zeer weinig na Gressie gelykt
noemen, en die van ouds ook by onze natie is bekend geweest, gelyk wy in oude

tyden daar al mede een Comptoir gehad,
en nu ’er nog twintig Soldaten hebben.

wel twee duizend huisgezinnen zyn; ook
is dit stedeken, dat al vry groot is, van

de gemeene cieraden der andere steden niet
misgedeeld.
De stad Soerabaja is een van de voor-De Stad

naamste en grootste steden des Ryks. Zy Socrabaia
legt aan een groote Rivier, die menop-

vaart, die men eigentlykst de Rivier van

Dit plagt een vermaard Koningryk al

Kadiri noemen moet, en welke daar, ge-

A°. 1510. te zyn, gelyk wy dat in de za-

lyk nog met drie andere spruiten wat hoo¬

ken van Ternate, toen de Koning Zaina

ger, uitwaterd.

labdyn, en in die van Amboina, toen

Zy beslaat wel een myl in den omtrek
en werd geschat wel tien duizend huisge-

Pati Toeban ’er na gingen, en verder uit
liet verhaal van den Ambonschen Schryver

zinnen te hebben, over welke de Prins van

Ridjali getoont hebben, dat de Koning

Soerabaja (die dit gemeenelyk van Jangrana

van Giri (dat 'er ontrent legt) die van Am-

werd, en de tweede Strand-Heer des

boina verscheide malen met zyn volk, en

Ryks is) het opperbewind heeft.

vaartuigen ondersteunt heeft.

heeft een fraejen Dalam, of Hof, en daar

manggong het opperbewint heeft. Ter
Westen heeft zy en voor al ook by Gi-

in ook een stal voor zyn Olifanten, aan-

11, een zwaar gebergte.

voet doet, maar doorgaans met een van

zen, zoo van den Temanggong, en andere grooten, als van de Chineezen, die

hier al redelyk sterk zyn, en hier ook een
Kapitein, en een Luitenant hebben, be-

halven dat 'er zeer veel gemeene woonin
gen zyn.

Zy legt aan een groot Rif, dat egter
niet belet dat deze plaats zeer sterk beva
ren werd, alzoo de Chaloepen, en andre

vaartuigen, daar van de Oostersche Landvoogdyen jaarlyks aangierende, van daar
veel ryst, zout, en allerlei andere waren,

gezien hy noit eenig bezoek van staat te

zyn broeders op een grooten Olifant, op
welken een getralide zitting voor twee
menschen gemaakt is. Behalven zyn hof
zyn ’er veel andere fraeje huizen van steen,
zoo van de Kapitein van de Chineesen

Ae. 1706 Tamkeko,en in de wandeling
Kenio genaamdyen van een groote meenigte
van Chineesen, die hier zyn, als van vee-

le andere. Ook zynfer veel gemeene huizen, die zig vry wyd uirbreiden. De straten der stad zyn mooi breed, en’t is zeer

gemakkelyk, en vermakelyk, dat zy aan
de Rivier legt.

vervoeren, ’t geen den handel daar onge

Men heeft daar een zeer groote Pasce-

meen groot, en de stad zeer levendig

baan, waar in ik menigmaal den Prins met

maakt.

de Princen zyne drie broeders, en veel

Men heeft ’er een uitschietenden en uit-

andre grooten, te paerd tegen malkande.

stekenden Oost-hoek, van welke de kust

ren heb zien rennen, en met de lancie stry-

wel een myl Zuid-West-aan inschiet, daar

den, van welk Spiegel-gevegt wy, daar wy

men Jatan, en de Rivier van Setera heeft

over de zaken van Java handelen, breeder

van waar de kust weer, na een kleen bogt

zullen spreeken.

je met twee hoeken gemaakt te hebben,

Hier is ook een zeer groote Markt-

wel drie mylen verre recht na 't Oosten

plaats tusschen de Vesting der E. Maat-

loopt, alwaar men de Rivierkens van A¬

schappy, en tusschen zyn Hof gelegen,

monje (af en aan den hoek van Kamal of
Madura, en waar by zig drie kleene droog
tens vertoonen) van Annak, van Watoe,

daar men alles heel goed koop krygen
kan.

De handel van Ryst is hier ook zeer

en dan nog drie kleene Rivieren ontrent

groot, waar mede de Chineesen zig be

de stad Soerabaja ontmoet.

zig houden. Zy kan in tyden van vrede

De zes dorpen, boven gemeld, zyn
ruim agt honderd huisgezinnen sterk.
Het Stede

Deze voert een zeer pragtige staat, en

Het is een fracje stad, waar in een Te-

Men heeft in de zelve veel fraeje hui-

ken Giri.

Hier heeft een Panombahan van ouds her

Pas agter Gressic, Zuid-West-aan een
kleen myltje, heeft men het stedeken Gi-

ri, dat door zyn pragtigen Tempel (al¬

(gelyk ook Passaroewan) wel twee, en nu
nog wel een duizend Kojangs meer (zynde

Javaansche lasten, ieder van 5000 ponden,
daar een Chinees last 3750, en een Hol-

lands last 3000 pond gerekend werd) opVan

brengen.

BESCHRYVINGEVAN
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De Vesting
aldaar.

Van wegen de E. Maatschappy legt
hier ook een Kapitein als Opperhoofd, die

buiten de Vesting een zeer fraeje wooning
heeft. De bezetting alhier is den 9 Juny
Ae. 1705 op honderd Soldaten, en eeni-

Het graf in zig zelven is zeer slegt, en
’t vertoont zich een weinig hooger, dan
een meenigte van andre Moorsche graven,
die men ’er rondom heeft, welkergedaante even eens, als een gemeen bedin een

ge Pantsjalangs, of vaartuigen, behalven

tuin is, aan welkers beide einden men een

de twintig Soldaten voor Gressic bepaald
Van de Vesting geven wy de aftekening

plankje van twee of drie voeten lengte,

onder de letter Q

Dit plagt wel eer een Koningryk te
zyn, waar van men voorby 't Hof van

en een halve voet breedt, volgens de

Moorsche wyze, om hoog in de grond
ziet steken.

Hier ontrent iet onreins te brengen, of

den Prins nogleen overblyfzel van ’t oud

wel daar ontrent te wateren, is niet an-

Koninklyk Paleis ziet, Astana genaamd,

ders, dan met zyn leven te speelen. Ook

geheel van steen, en aan ’t einde dezer
stad ter rechterhand van de breede weg, die

is het een groote eere voor iemand , dic

nog) Succadane, en de Koningin van Lan-

neer ik A°. 1706. daar geweest ben.

ontrent deze graven komen mag, alzoo 't
na Kara gaat Onder de Koningen van Soe alle groote Heiligen zyn, dic hierleggen.
rabaja plagt in oude tyden (en Ae. 1709. En deze eere is my inede bewezen, wan-

da, op ’t Eiland Borneo, te staan. Even

Zoo als de Pricster, die ons geleidde (en

zoodanig plagt ook Gressic Ae. 1609 niet die Tambahhadji genaamd was) maar in
alleen inede; inaar Ae. 1601, zelfook Jo-

de graf-plaats quam , knielde hy, en een

artan, Passaroewan, en Balamboang ( in
dat zelve jaar door die Prins pas veroverd

zelf nog veel eerbiediger. Deze Priester

dezen Koning onderdanig te zyn maar
het heeft zeer veel van zyn vorige luister

deze Heiligen tot drie maal toe een gehemel-

verloren , en het is nu maar een Prins-

te gemaalet; dog dat het tot driemaal toe ook

dom, hoewel het zig al verre uitstrekt, en

door de Engelen in den brand gestoken,
en daarom zedert zoo ongedelt gebleven

voor al is die Prins, na de dood van den

weinig daar na weer; dog dicht by ’t graf

gaf ook voor, dat 'er boven het graf van

ouden Panombahan van Madura (die Ae

was. Ik kon daar egter niet de minste

1706 nog leefde van een byzonder groot

merktekenen van vonken of doof-koolen,

vermogen geworden, ’t geen mogelyk

maar in tegendeel aan de Priesters rok wel

maar een lok-aas geweest is, om hem te

zien , dat die veel eer in den brand scheen

eer in’t net te krygen, aan 't Hof des

geweest, en als een heilig overblytzel nog

Keizers voor hem gespannen, en daar hy
niet lang daar na (gelyk wy elders bree-

in wezen gebleven te zyn.

der verhalen) nog in geraakt is.
Een van de grootste cieraden, niet al-

leen van Soerabaja, maar zelfs van geheel
ava, is de Moorsche Tempel van deze
stad, die men op een Eiland pas over de

Wat boven dit Eiland, waar op 't dorp
Ampel legt, heeft men beoosten een andere spruit van de Rivier van Socrabaja,

of anders van die van Kadiri, nog een Eiland van de zelve groote, dat ontrenteen
myl in de lengte, Zuiden en Noorden,

Rivier, in een dorp Ampel (gelyk men en een haff myltje Oost en West, in de
ook dat Eiland noemd) leggen ziet.
Men heeft drie vermaarde Tempels op

brecdte beslaat , waar op zich de twee
dorpen , Ponte en Madjaja, ontrent vier

geheel Java, te weten, die van Tsjeribon, honderd huisgezinnen sterk, vertoonen.
die van Giri, en die van Ampel, in wel-

Hier begind, beoosten Ponte, een zeer

ke drie plaatzen, drie nazaten van dien

vermaarden Heilig van Tsjeribon, Sjeich

groot Rif, dat zich ontrent vier mylen
Zuid-Oost-aan, en drie mylen Noord-

Ibn Moelana, of Ben Israel, den voor-

Oost-aan uitstrekt, en ’t Eiland Madura

naamsten grondvester van de Mohhamme

hier aan Groot Java hegt. Op’t midden

daansche Godsdienst, begraven leggen.
Deze Tempel is zeer groot, en op hunne wyze zeer pragtig; dog geen ongeloo¬
vige, al wiesch hy zyn voeten in de stee-

van dit Rif, tusschen Sidapurna, en den

ne water-bak, die daar by staat, mag 'er
inkomen.

noek van Kartong, op Madura gelegen,

is het Eilandje Siloome, dat nog op een
byzonder Rifje legt.
Van den Oost-hoek van Ponte draeit de-

ze kust weer Zuiden ten Oosten aan, by

Ter zyden dezen Tempel heeft men het

welkers Zuid-hoek, en den Noord-hoek

graf van den grooten Heilig, of voornoem-

van Boeker, een ander spruit van de Ri-

den nazaat van Ibn Moelana, by hen Sul-

vier van Kadiri in zee stort. Pas daar bin-

tan Ampil, of anders den Panombahan,

nen, tusschen beide die hoeken, zyn drie

en ook wel Machdoem, dat is, den Heer
in de Arabische taal) genaamd, daar zy

Eilandekens.

veel wonderen, die wy eldersbreeder zul-

Socrabaja aan des zelfs Noord-zyde al

len voorstellen, van weten te verhalen;
ja zy roemen wel, dat het Ibn Moelana

Zuid-op van de stad gaat, ontmoet men
ontrent twee mylen van strand, het dorp

zelfs is, die 'er begraven legt.

en de breede Rivier van Kara, en dicht

Wanneer men nu langs de Rivier van

er

Q

Tnc
2

TesFa
—

rer
o—u

r

Pes
8

-

r¬

8

en.

¬

an

Veeeeergr.
wecdac

8

1.

r

16
24

29
Beu
AAOPEN PLAATS
3

nes onrdeck

an
a

ae aen

Fu vn

a¬

All

sosf—
get

4
En

2

è
28

25

25

Geer.
msi—

3

i &amp;-

tcmtis
wAeeeto
a
age

4

a

eur

Schale van 2° Rynlandse Roeden,

—

a

5

25

a

aaa

A te, ans
r

DE RIEVIERr SOERABAYA

a

2

Te Ghn n n Sn n dn n n

n nn , ans

in—

SOERABAXA.

KAARTE VAN DE VESTING OP

Gemeeten den 20. Majus 1708 V. Broekhuysen,
LAdmetsir

4Ambagsllyden
5 Smids vinkel
5 toud Sickenbuys

Eamet

2Compo
3Pachurs

R.

7Kleyn Pakhevs-

StPak-hugs Msuys :

r

aDen Binnen Barm,

i6 Confingels Ramer.

Den Buucen Barrri,
17 Sérgéatts Kaner. De Gragt,
s Pcter Poorct.

Trunt

—

7

1

vor

6

6

s dyr dyr ds Gers ye es te e e e e e e 1

—

:

i5 Corps du Guarde,

Gae

292e

0 wachthuuys,
u Secreec

7
a

rTonEer

9 Wapen Kamer,

a

Schale van 24 Rynlandse Roeden
E
¬

315

2

25

gerimtmtitttcmis
Myn
Pgri

6

o

1 Pri

1

1

oi

—
Poim—

I7.

*

3

3

P

3

2

)
2

2
i

13

3

LLy

3

5
e

124.

13

a

34

3
riis

mir—¬

3

3J2

Pr

&a

Peri Peoi¬P
n

Prsis
oi¬

m

P

22

Ma

KAARTE5VAN DEPAGGER

TOT PASSAROEWAN,
Alle van Klapper Boomen opgerecht enz,

Kapitains Wooning

4.Truyt Kelder

2. officiers Kamers,

5. Mooffa Wagt

3. Corps du Guarde ,

6 De oude geslechte Wal yan de Vyand alles van
arde opgemaakt, ende van buyten en binnen mot
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'er by het dorp Sapandjang, gelyk men takken, waar af de eene vlal Oost,

49
en

ter zyden af, vyf of zes mylen van Soe

de andere Zuid-Oost-aan (dog wel

rabaja , ’t dorp Prassa, zeven mylen ver
der Tamba, en nog wat verder tien of

Zuidelyk) loopt. Deze vyf dorpen ma¬

elf myl in’t Z. W. 'er af, Scrreba, en

uit.

190

ken te zamen zes honderd huisgezinnen

Bezuiden dit groote Eiland (waar op

daar na Perning leggen ziet.
Een myl ten Noord-Westen van Kara

Daja legt) ontmoet men een groote spruit,

heeft men de dorpen Kabean of Pabean

die Oost-aan uit de Toroesan na zee

Waroegoenong, en Jeaologi in ’t Westen.

stroomt, en by Tambokagon daar in stort.

met nog een ander dorp of twee zonder

naam, en nog een, Soka genaamd, wel
twee groote mylen Zuid-Westelyker
die zamen wel zes honderet huisgezin-

Dcze spruit, en een andere, die maar wat
zuidelyker uitwaterd, en de Rivier van
Zedekari genaamd werd, maken weer een

nen uitleveren. Ook leggen 'er meer

groote Eiland, dat ontrent drie mylen Oost
en West lang, en in’t W. wel een heele

dorpen niet verre van Kara, die hier niei

dog anders maar een halve myl breed is.

Op dit Eiland legt voor aan ’t dorp

wel uit te drukcken zyn.
Bezuiden deze Rivier, een myl ten Z.

Tambokagon, een myl Westelyker Su-

W. van Waroegoenong, heeft men Soe-

pande, nog een myl Zuidelyker,dog een

monko, Malati, Torreboa, en Janoran-

se , welke eerste plaats van Gadanpo-

groot myl van strand, het vermaard dorp
Zedekari, en wat Westelyker, Solo, en

lan (een dorp daar wy ’t in ons vorig be-

Bangel, met nog drie dorpen zonder naam,

stek by de Rivier van Kadir, daar de To-

alwaar de stad Bangel legt, daar de To-

roesan zig 'er afscheid, gelaten hebben niet

roesan zig weer in tweën verdeeld, van

wel twee mylen gelegen is

Hier loopt een groote spruit van de Rivier van Kadiri, Toroesan genaamd, eerst
Oost, en daar na ten deelen N. O. en ten

deelen Z. O. aan, scheidende zig wel in

agt takken, die in ’t Oosten aan zee op
verscheide plaatzen uitwateren. Deze vier

dorpen leveren wel zes honderd huisgezinnen uit.

Wanneer wy nu ten Noord-Oosten,

welke de een tak Oost, en de ander

Zuid-Oost twee mylen, en een myl Oost
loopt, zoo dat zich de Toroesan, na dat
hy twee mylen Oost ten Zuiden gelopen
heeft, driemaal in tween scheid, en met
vier hoofd-spruiten in zee valt, die nog
vier mindere hebben. Dit doet hy eerst

twee mylen oostelyker als daar hy begint,
dan een kleene myl Zuid-Oostelyker, en

dan nog een myl wat zuidelyker ontrent

daar deze Rivier uitwaterd, weer langs

Kakapper. Deze agt dorpen zyn wel twaalf

deze kust Zuiden aangaan, heeftmen, an-

honderd huisgezinnen sterk.
Het stedeken Bangel is niet alleen zeer Het Steüe¬

derhalve myl boven den hoek van Boeker,

’t dorp Sidapurna naby de eerste spruit

die in zee stort, welk dorp zig opeen Ei-

groot en schoon (gelyk het aloude Zede- ken Ban-

cari) maar hier heeft Soerapati ook een zeer gp;u¬

land tusschen de Rivier van Soerabaja en

fracjen steenen Dalam gehad, waar in ik

een spruit van de Toroesan vertoond dat

A°. 1706 geweest ben, en waar van wy

vyf mylen O. N. O. en W.Z. W. lang

onder de zaken van Java breeder zullen

en in ’t O. anderhalve myl, dog anders

spreken.

meest een myl; hoewel liet by Jcaologi
en Torreboa ruim zoo breedt, en weinig

ontrent drie mylen tot aan Bangel verre

minder dan in 't O. N. O. is

West aan loopt, en een half myltie zuidely-

Pas hier boven is de voornoemde uit-

waterende spruit, die uit de Toroesan, zoo

Bezuiden de Rivier van Zedekari (die

ker legt als de vorige spruit) heeft men
zeer digt byeen nog drie kleene spruit-

als zy zig twee mylen lager of oostelyker

jens, in welke zig deze Rivier, pas een

in tweën verdeeld, en eerst Noord-Oost,

kleene myl van strand af, scheid, gelyk

en daar na Oost aanschiet, hier al mede in

die daar ook drie kleene Eilandekens ma¬

zee stort, en een half myl van strand met

ken.

de andere spruit een kleen Eilandje maakt;
dog bezuiden dezen tak heeft men een veel
grooter Eiland, dat zig van strand af wel
drie mylen na ’t Westen, tot daar de Toroesan zig het eerst in tweën scheid,19

de lengte, en op zyn breedst, een myl in
de breedte uitstrekt.

Op dit Eiland legt een myl van strand
West-aan, het dorp Daja, een gropte mys

westelyker het dorp Doko, en wat benoorden ’t zelve Tellebo
Pas ten Zuid-Westen van ’t dorp Doko

Pas bezuiden dit zevende spruitje een
halve myl, heeft men de laatste tak van

de Toroesan, daar hy benoorden Langahan in zee waterd.

Deze laatste tak nu, met de vorige
maakt hier weer een groot Eiland, dat
Oost en West twee mylen lang, in ’t We-

sten voor al, en ’t Oosten ook smal ; dog
in’t midden een myl breed is.
Op de Noord-Oost hoek van dit Eiland legt het groot dorp Ralianjar, welk
dorp ik Al. 1706, zoo als het verbrand,

verdeeld zig de Toroesan (die hier Zuid-

en verwoest was, gezien en bevonden

Oost met die tak aanschiet) weer in twee

heb wel een half myl lang te zyn; ook

IV. Deel.

le-
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levert het wel vyf honderd huisgezinnen
uit.

Geen andere dorpen heeft men hierop
dog pas bewesten den West-hoek van dit
Eiland heeft men het dorp Kakapper,

schap, en
de Stad

DJapan

men zou zeggen, dat hy 'er maareen my
vier of vyf af lag, daar hy 'er byna wel
agt mylen, recht toe recht aan, af legt.
Op de zelve valt nu en dan, zoo de Java

met nog twee andere zonder naam, en
Cotto een myl Zuid-West-aan; die met

nen zeggen, by nagt, en in den morgen-

haar vieren wel zes honderd huisgezinnen

stondys; dog by dag smelt het weder Zy

uitmaken.
Het Land-

Dit is een vervaarlyk hooge berg, die
men op Soerabaja zoo gemakkelyk ziet, dat

Een myl West ten Noorden van dit

noemen dit ys in de lage taal Baanjoe A¬
tos, en in de Hof-taal Toja Doegal.

laatste dorp, en ontrent twee mylen W.

Beoosten dezen berg heeft men een zeer

ten Zuiden van Kakapper (een myl boven

zwaar aaneengeschakeld gebergte, dat wel

't welke men ’t bergje van dien zelven naam

tien of elf nuylen Oost- Zuid Oost loopt,

heeft legt de stad DJapan; de hooftstad

en daar men aan’t einde den spitzen berg

van een groot landschap van dien naam.

Zy is redelyk groot, wel zes duizend huis-

Giending, en ontrent vier mylen ten Oosten van den berg DJapan, den hoogen

gezinnen sterk, en vry wel geboud. Ook

berg Brame heeft

heeft men ’er een fraei Hof van den Land-

Een myl ten Westen van dezen berg

DJapan en ’t dorp Antang heeft men het
den Moorsche Tempels, en Mesdjids dorp Blitar, en een myl ten Zuiden ’t dorp

voogd, een groote Pascebaan, verschei(dat bid-plaatsen zyn) en een Markt zoo

groot en fraei, als men ergens op dit Ei-

land vind. Hier is een groote binnenlandsche handel, en het krielt 'er van

huizen en menschen, die zig alomme ver
toonen.

Wy zullen hier drie perken stellen,
DJapan, Kakapper, en Langahan, van
welke, wy voortgaan dit land te beschryven. Van DJapan zullen wy een
begin nemen, gaande eerst hier mede tot

Het Land

schap Sin

gasari.

Koenong, welke vyf dorpen ruim zeven
honderd huisgezinnen uitleveren
Verder Zuid-aan heeft men het groo

Het Land

landschap Poegar, dat ten Oosten tegen
land van de Vorst van Balamboang stoot

schap Poc¬

gar

Nu keeren wy ons weer na't strand by
de laatste spruit van de Toroesan, pas bo-

ven de welke het dorp Langahan legt, alwaar het land zig na ’t Oosten draait, en
verder vlak Oost-aan strekt.

Een halve myl van Langahan , daar

aan de Zuid-zee voort, om dan weer van

Soerapati een vastigheid plagt te hebben,

Kakapper, en daar na van Langahan (aan
't Oost-strand) te beginnen.

gelyk ook op Gombong, heeft men nog
een dorp, en Grogon aan een Riviertje,

Een groote myl boven de stad DJapan waar by nog een ander dorplegt, Garoeda
is een dorp zonder naam, en een myl hoo
genaamd. Wy geven, daar wy van Java
ger het dorp Wirasaba, met nog twee an
onder ’t jaar 1706 spreken, een net Kaartdere. Deze zyn ruim vier honderd huis- je van eenige plaatsen hier ontrent gelegen.
Deze vier dorpen zyn wel negen honderd
gezinnen sterk.
Zuidelyker aan, pas boven Wirasabag, huisgezinnen sterk.
Hier ontrent legt de magtige stad Passa Het Landheeft men het landschap Singasari , van
waar men Zuiden aan een zeer groott
roewan, waar na dit gansch landschap ge- schap, en
streek lands heeft, loopende tot aan de

naamd, en waar van de zelve de Hoofd

Zuid-zee, ten Noorden van ’t welke, digt
by de Zuid-zee, zes mylen ruim bezuiden

plaats is.
Dit is mede een van de magtigste steden

Wirasaba, de berg Mameroe legt, die
gelyk ook dit gansche land (dat Poegar ge
naamd is, en zig Zuiden en Noorden ze-

van Java, die wel op tien duizend huisgezinnen gerekend werd, en die de sterkste op dit Eiland plagt te zyn, zynde met

de Stad
aslaro
v2n.

ven of agt; maar wel dertien of veertien muuren, en zeer veel geschut versterkt;
mylen O. en W. uitstrekt) onder Soera- dat wy elders afbeelden.
Hier plagt een heerlyk Hof van Soerapatti (anders Radin Aria Wiranagara genaamd) plagt te staan.
Ten Zuiden nu van Kakapper, en een

halve myl boven dat bergje, heeft men het

pati te zyn. Ook is’er een schoone pascebaan, waar by veel schoone huizen, gelyk ’er ontelbaer veel kleene in die groote

dorp Malang wat Oostelyker tusschen 't
gebergte van Malang in (dat meest Zui-

stad (die zich wel twee mylen in den om-

den aangaat) en een myl zuidelyker ’t dort

Dit Passaroewan geeft schoone casomba
een verwe) veel ajuin, vogelnesjens, veel

Bato.

Regt boven dat gebergte legt de berg

DJapan (waar van dit Landschap zynen
naam ontleend) die anders wel Radjoena
en ook zeer veel den berg van Antang
(na een dorp, pas 'er bewesten) ook we

Goenong Madjapait, of den berg van Madiapait, genaamd werd.

erck uitstrekt) hier en daar verspreid zyn.

koebeesten, hoenderen, en ryst in overvloed.

Deze stad heeft door den oorlog A. 707.
zeer veel geleden. Zy staat nu weer onder
den Keizer van Java, en wy hebben er De Pagger
niet verre van daan een Pagar, van welke aldaar.

wy by de letter R een aftekening geven.
In

GROC

T

JAVA.

In de zelve legt een Kapitein als Hoofd
met een fracje bezetting, om aan deze

kant een oog in’t zeil te houden.
Zy legt eigentlyk aan de Rivier van
Gombong, die wel een myl oostelyker is.

zyn veele, dog slegte huizen in, en men
hecft 'er een van de schoonste Markten van

Java, benevens een groote pascebaan
Wat oostelyker aan schiet de kust een

Oos heeft men by de zelve nog de Rivie

myl na ’t Noord-Oosten uit, en loopt dan

ren Garocda en Radjassa, gelyk wy el-

weer in (na een kleenen hoek van een vier-

ders in prent verbeelden.
Boven Gombong een myltje legt Lier

Baja, nog wat hooger Pan Bayman (daar

de van een myl gemaakt te hebben) twee
groote mylen Zuid Oost-aan; daar zy een

vlakke bogt wel van drie mylen maakt,
in ’t midden van welke Sidapurna legt,

de wal na 't Zuiden wat uit, en dan wal

in loopt) een half myl verder de hock

dat wel vier honderd huisgezinnen sterk

van Kirna, en een myltje oostelyker 't

is, en dan eindigt de kust daar byna twee
mylen verder, loopende weer Zuid-Oost,

dorp Baleba aan een Rivier, zynde met
hun vyf dorpen wel agt honderd huisge
zinnen sterk.

na dat zy eerst wat Noorden ten Oosten
aangedraeit heeft. Waar mede wy van

Het voorgaande groote Rif, dat by Ze

deze kust weer afscheiden, hebbende

dekari al simaller is, loopt van daar vervol¬

niet anders hier by te voegen, dan dat bezui

gens de gansche kust langs, zynde op de
eene plaats wat smaller als op de andere;

den deze kust zig een deel van ’t Vorstendom

dog beoosten Baleba wel op zyn smalste,

naamd, vertoond daar dit Landschap van
Passaroewan tegen aan stoot, en van daar

en meest al van eene breedte.

Balamboang sook wel Balamboangan ge-

Even boven Baleba legt Drien Gien, en

tegen de Zuid-zee stuit, gelyk het in't

Pandjarakan, aan een Rivier, ten Noorden van welke een halve myl t'zeewaarde

het Eilandje Poelo Katapang,of ’t kral g

Rivier, en anderhalve myl hooger de hoek

uitgedrukt staat ) welke te zamen eenen

van Giending by de Rivier van Piton.

veertig duizend en negen honderd huigge-

daar de wal wat Noorden aandraeit. Deze

zinnen, die ieder hui-gezin op vyf menschen

vyf dorpen konnen wel zes honderd huis-

gerekend, twee honderd negen duizenden

gezinnen uitmaken.

vyf honderd zielen uitmaken, waar by die

Pas beoosten deze Rivier van Piton heeft

af wel twee mylen Zuiden-aan loopt,en
zig dan twee andere groote mylen na t
Oosten, en zoo weer na ’t Noorder stranc

van ’t Eiland Madura gevoegd, zoo komt
dit zesde bestek twee duizend honderd en

een dorp, twaalf steden, honderd twin-

tig duizend twee honderd en vyftig huis-

gezinnen, of 6o1250zielenuit te leveren.
Deze Noord Oost kust is Oost en West,

draeit, ’t geen den naam van’t gebergte van
Domon draagt, na een dorp dat wy aan

of Zuid Oost, en Noord West, zes en

stonts zullen ontmoeten.

twintig mylen lang

Anderhalve myl beoosten de Rivier var

Piton heeft men een rood bergje, en dan
de Rivier van Tampoera, wat hooger de

Rivier van Oeloeboewang, dan die van Ma
suyke, dan die van Domon, dan die van

Katta, en dan die van Loekadjeng, beoo

sten ’t welke een half myl ’t gebergte van

Wy gaan dan nu van het zesde tot het Zevende
zevende, of ’t laatste bestck van ’t Eilan-

Restck, en

Java over, en laten hier nevens gaan eer Kaart van
Vorsten
kuart van ’t zelve, welke het Vorstendom dom Ba¬

van Balamboang bevat, met de letter S

lamboan

getekend

Wy vervolgen dan aan de Zuid-zyde De Zuid
zyde be

Domon tot aan ’t strand toe loopt. Deze

daar wy ’t laatst gelaten hebben, te we

dorpen leggen ontrent een halve myl ieder

ten een myl oostelyker in de Kiekens-baei

van malkanderen, en zy konnen met haar

die wel vier mylen N. W. en Z. O.

zessen wel negen honderd huisgezinnen uit

lang, en een myl diep is, en daar de kuf

leveren.

kan.

In dit zesde bestek nu hebben wy be-

halven ’t geen wy op Madura gevonden

hebben, vyf of zes steden, en zestig dorpen sen een groote menigie, die hier niet

men een zwaar gebergte, dat van strand

Panaroe

Westen tegen’t landschap Poegar grenst

Een myl oostelyker is Sidapaksa aan een

Eiland legt

De Stad
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vyf duizend huisgezinnen geschat. Daar

Een halve myl oostelyker legt de alou

schreven.

wel een myl na’t Noorden ingeschoten
zynde, een vlakke bogt maakt, daar men

de en magtige stad Panaroekan, aan een
groote Rivier. Zy was wel eer de Hoofd
plaats van een magtig Koninkryk, en van

laag land heeft, en dat zwart zand tot het

grooten handel, gelykter nog, en voor a
van Ryst is. Hier plagten de Portugee

zand, maar geen anker-plaats, dan alleen Ankerpas binnen den Oost-hoek van deze baer plaats.

einde van Java ziet vervolgen, dog zoo-

dan g, dat men hier en daar ook wat wit

zen, ten tyde zy nog meesters van de Oost

ontmoet, benoorden welke pas landwaard

waren (waar door men de Oostersche

in eenig gebergte Oost en West aan, ge-

Landvoogdyen Amboina, Banda, Ter

lyk ook vervoigens tot het einde van dit

nate, en Macassar verstaat) gemeenelyk

bestck, zich uitstrekt

aan te loopen.

Zy staat onder een Ingabei, en werd of

Aan de Oost-kant dezer baei maakt de

kust een hoek, die na ’t Westen uitschiet,
G2

en
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en als men die pas om is, strekt de kust

Deze stad, die ’t Hoofd van een byzon- De Srad

weer drie mylen verre meest Oost, en dan der Vorstendom is, vertcond zich zeer batlamboang.
na’t einde toe, een groote myl verre, wat groot, en was al zedert de togten van der
noordelyker, of N. N. O.
Pas buiten. de Kiekens-baei heeft mer

vermaarden Engelschen Francis Drake
en Tomas Kandisch bekend.

ook laag land, wit zand, en verder tot
het einde toe geen grond, dan vuile; ook
strekt een myl van dien hoek Oost-aan,

vol van Bamboese huizen, en wel tien dui-

zig weer eenig gebergte wel twee mylen

verre (gelyk al gezegt is) tot het einde van

dit Eiland, gelyk ook van ’t midden der

zend huisgezinnen sterk, staande onder een
Balisch Prins, die van niemand afhangt
en diens land nog zeer weinig bekend is
dan dat men weet, dat het gansch bestier

Kiekens-baer, twee groote mylen Oost-aan

daar meest op zyn Balisch is, gelyk wy

diergelyken laag gebergte is; waar mede

hier na breeder toonen.

wy van deze Zuid-zyde afscheiden, alleen

De stad legt in een vlakke landstreek,

'er byvoegende, dat de zelve Oost en West

en heeft geen gebergte ’er ontrent; maar

zeven mylen lang is.
De Noord
zyde beschreven

op; alwaar men, niet verre van de zelve

zesde bestek gelaten hebben, overgaande
te weten, ontrent twee mylen beoosten

een goede zand-en een schoone anker-grond
Deze Vorst heeft daar een schoon Pa-

Z. O. een myl inschiet, en dan tot aan ’t

leis, voerende een grooten en Koninkly-

loopt, zonder dat wy verder iets, dan ee-

Noorder
na hef

Zuider
etctoten

ken staat. Hy is met cen van Soerapati’s

dogters getrout, en laat zich dierhalven
weinig aan den Soesochoenan gelegen, maar
is zyn vyand.

nig gebergte ten Westen, ontmoeten, be¬

De dorpen hier ontrent, hoedanige 'er

halven dat zich ten Noorden van Kaap

zeer veel zyn, diehier nietuitgedrukt wer-

Sandano , een groote myl van de wal een

den, zyn ontrent drie duizend huisgezin-

rots in zee, Muidens-klip genaamd, op

nen sterk; maar men oordeelt, dat dit

doet.

van ’t

heeft.

Sidapurna, zien wy dat de kust daar eerst

zynde den Noord Oest-hoek van Java,

Dit land

doet zich zeeraangenaam ontrent het strand

Aan de Noord-kant nu, daar wy ’t in 't

einde dezes Eilands aan deze kant nog maar
twee mylen verre tot aan Kaap Sandano

de.

Zy is wel twee mylen in den omtrek,

Dus verre nu geheel Java Major tot aan
t einde van des zelfs Noord-kant ook be-

land alleen wel vyftig duizend huisgezinnen opbrengen kan

Twee mylen bezuiden de eerste groote

schreven hebbende, gaan wy over, om
’t overige van het land in dit laatste be

Rivier, heeft men’er nog een, alwaar de-

stek van ’t Noorden na't Zuiden te be

geraakt is, cerst wat na 't Zuid-Westen,

schryven.

Van Kaap Sandano dan Zuiden aan gaan-

ze kust, na dat men een halve myl verder
dan weer na ’t Oosten door 't Zuiden, en

zoo verder na ’t Noorden 13 myl draeit

de, ontmoet men ten eersten al zeerzwaar

makende (buiten ’t Rif dat doorgaans

gebergte, en drie mylen van dezen Noord-

ook hier langs de wal loopt) een revige in-

Oost-hoek af den zwaren en hoogen berg
van Balamboang, die zich ook al verre

Zuiden aan uitstrekt, Deze gansche kust

bogt, die wel twee mylen diep , agter aan
een groote, en voor aan een kleenc myl
breet, en voor de welke ook anker grond

langs loopt ook een smal Rif.

is. Zy werd de baei van Balamboang, en

Ten Oosten van dit gebergte, ter plaat
ze daar het in ’t Noorden ontrent een myl

de Noord-hoek der zelve den hock van

begonnen heeft, ziet men een half myl
van de wal Snaeuws Eiland, en een my

genaemd. Deze hoek (die maar een vier-

verder 't Harten-Eiland, en de St. Nico-

gaan, strekt de kust hier ontrent dricmy-

Goenong lkan, dat is van de Visch-berg,
de van een myl breed is) om zynde ge-

laas Baei, aan ’t Eiland Bali, dat hier be¬

len verder Zuiden ten Oosten aan (daar

gint, en waar af men ontrent de strand het
gebergte de Dood-Kist, Zuid-Oost, en

ook op twee plaatzen anker-orond is )
dracjende dan allenskens na het Oosten ten

Zuiden een myl of twee verre met een

nog een ander zwaarder gebergte landwaard in, Oost en West strekkende, ziet.

kleene bogt, en dan verder Zuid-Oost-

en alwaar men tusschen Java en Bali een

aan nog wel twee of drie mylen verre tot

straat heeft, gemeenelyk de straat Sapi,

aan den Zuid-Oost-hoek toe, van wel-

of de straat van Balamboang, anders ook

ken tot aan die Noord-hoek van de baer

wel de straat van Bali genaamd, die ruim

van Balamboang men langs deze wal aan

vyf mylen lang, in ’t Noorden maar een
kleene myl, dog in't Zuiden of 't ZuidOosten wel twee of drie mylen breed is.

de Noord-Oost-kant niet anders dan zeer

Van dit gebergte van Balamboang nu
drie mylen Zuiden aangaande, ontmoet
men de Rivier van Balamboang, en wat

verder nog een kleene, en dan een myl
verder de stad van dien naam, met tien of

twaalfdorpen ’er ontrent.

hoog gebergte heeft ; waar mede wy
dit laatste bestck ook geheel afgedaan, en
er niet anders by te voegen hebben, dan

dat zich in ’t zelve, buiten die eene stad,
nog twaalf dorpen zonder naam, nevens
veel andere, hier niet uitgedrukt, opdoen,
te zamen ruim vyftig duizend huisgezinnen,
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nen, en wel driemaal honderd duizend in- zeventien duizend, agt honderd en vyftig
zielen staan, waar by men de magt van

gezetenen uitleveren.

Waar mede wy gansch Java Major dezen Vorst zeerlicht kan afmeten, schoon
volgens deze kaart, en hare zeven bestel- ’er nog oneindig meer dorpen en zielen
ken, zoo net en naauwkeurig, als het buiten de bovengemelde, in zyne landen
ons mogelyk was, beschreven hebben.
Het getal

te vinden zyn.

der Steden ,

deren verzamelende, dat 'er in ’t geheel

Dorpen,
Zielen, en
der byzon¬

dere Op-

pervorsten
van Java.

Wy zien hier ook uit deze beschry-

Dus bevinden wy dan, alles by den an-

ving, dat zich op Java vyf byzondere

op dit Eiland Java agt of negen en dertig Mogendheden opdoen, die van malkandevoorname steden, vier duizend vier hon- ren niet afhangen, en die ieder op zich
derd en zes en negentio dorpen, mitsga¬ zelven Oppervorsten zyn, van welke de
ders een en dertig millioenen; honderd Soesoehoenan, of Keizer van Java, de eereen en zestig duizend twee honderd en ste, de Koning van Bantam de tweede,
vyftig zielen zyn, waar van onder den de Princen van Tsjeribon de derde , de
Keizer van Java alleen een en dertig ste- Vorst van Balamboang de vierde, en de

den, drie duizend negen honderd en twee

E. Maatschappy de vyfde in rang, dog

dorpen, en twee millioenen, vier honderd

wel de zwaarste van gewigt is.

VYFDE HOOFDSTUK.
yAaren, Dieren , Vogelen, enz. hier vallende. Het wezen der Javaanen. De
Mannen, en hun dracht. De Vrouwen. Hare kleeding. Wapenen der Javaanen.
Trappen van waardigheid in dit Ryk. Eernaamen der Grooten. De grootste Heeren

des Ryks. Hoe veel Landvoogdyen van ouds tot Java behoorden, en hoe die bestierd

wierden. De verdere Bestierders van dit Ryk. s Keizers krygsmagt. De slaafagtige dienst der Grooten. Hoe dikwils de Keizer buiten zyn Hof gaat. Zyne be¬
handeling der Gerichts- en der Ryks-zaken. Zyn Spiegel-gevegt. Zyn binnen-wagt
van vrouwen. Hoe de Javaanen van hem afhangen. De geele verf is die des Keizers

alleen. Zyn dogters hebben geen recht tot de kroon. Zyn inkomen. Aard der Javaanen. Hoe veel Amsioen Java alleen vertiert. Staat-voering der Grooten. Hunne Taal.
Letters. En brieven. Het Vader Ons , in ’t hoog en laag Javaansch. Beuys dat 'er
tweederlei Javaansch is.

Waaren,
Dieren ,
Vogels,
enz. hier

vallende.

Evoornaamste waaren, die dit groot

JEiland uitleverd, zyn Ryst, Kardamom, Zuiker, Zout, Peper, In-

digo, Kattoen, Kattoene Garen, Vogel¬
nesjens, enz. ook is hier overvloed van

Koebeesten, en schoone paarden; zy vallen in Koedoes veel hooger, als de Bi-

ten, visschen, hoornkens, enz. nog wel
iet konnen vinden, dat hier byzonder valt;

dog ’t gene wy daar over onder Amboina
reeds gezegt hebben, meenen wy dat zeer

wel zal konnen volstaan; weshalven wy
het daar by zullen laten berusten.

Lie Ingezetenen van dit land, Javanen Het wezen

Javaamaneesche. Van de gewasschen, dieren, genaamd, zyn niet, gelykzommigen wil- der
nen.
len, van wezen byna, als de Chineezen,
visschen, en vogelen van dit land zal ik

niet spreeken, zoo om dat de mecste onder Amboina reeds aangehaald, als om dat
de andere genoeg bekent zyn.

De Rhinoceros, en de Tyger, zyn die-

ren aan Java eigen, en hier in de Bosschen

maar veel bruiner, en niet veel van een

Amboinees in verw verschillende, hoewel
zy niet wel zoo bruin, en een weinig meer
aan de blecke kant, of bleek-bruin zyn.

Gemeenelyk heb ik de zelve breed van

overvloedig. Zy zyn by Jonston, en an- aangezicht, hoog en uitpuilend van kadere reeds beschreven, en afgebeelt, waar ken, platagtig van neus, groot en rond
van oogen (daar die der Chineezen zich
aan wy ons gedragen.
Van den Gekko, die hier byzonder kleen en als een smalle sneede vertoonen)
uitpuilende van oogen-leden, meest ma¬
valt , is ook al gesprooken.
Onder de vogels zyn de Galatieks (die tig van lengte (hoewel ik ook verscheide
blaauw van lyf, en voor aan den bek wat
wit, zwart en rood, byna als onze Put-

terkens zyn) mede zeer eigen aan dit land,
die zich by troppen in de Rystvelden ont-

vry lange Javanen heb gezien) en zeer wei-

nigen onder hen vet, maar doorgaans aan
de magere kant, dog anders redelyk grof
van gebeente bevonden Zy hebben ook

houden. Ook heeft men hier een onge- geen baard, aangezien zy gewoon zyn almeen kleen groen Papegaeitje, wat rood le de hairen ten eersten met kleene tangetaan de buik, of onder de vlerken, en zeer jens uit te trekken.
fraei is, gelyk wy daar af onder Amboina

al iets gezegt hebben.

Dus zou men onder de boomen, plan-

De mans zyn doorgaans moorddadige, De Man-

trouwlooze, en wrede menschen, op de nen.

welke zeer weinig staat te maken is, en
G3

die
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die iemand om een schelling twee of drie,
zonder onderscheit, zouden doodslaan,

ge bloemen opcieren , latende dat zeer
lang hangen, hoedanig zy dat doorgaans

daar het anders de bloodste en lafhartigste

hebben, hoewel ’t altyd juist niet los,

guilen zyn, die den aardbodem draagt

en veeltyds opgewonden is. Ook zyn

Zy weten meesterlyk wel te veinzen, waar

veel grooten gewoon nu en dan hun boven-lyf met zandel-hout, dat op een steen

in zy niemand behoeven te wyken. II
heb ’er egter onder gevonden, die zigby

tot een papje gewreven is, te bestryken,

zekere gelegenheden zeer trouw gedragen, aan hun lyf te laten droogen, en aldus
met de naakte boven-huid bezoeken van
hoewel zy dat niet, dan om haar eigen ze¬
kerheit en belang, gedaan hebben.
De mans (immers de gemeene) kan men

naauwelyks uit de vrouwen onderscheiden,
aangezien zy gemeenelyk maar een slegi

En hun
dracht

staat te doen, gelyk ik veeltyds van den

Prins van Soerabaja gezien heb; dog de
oude Panombahan van Madnra, dien ik Ao

1706. menigmaal bezogt heb, had ge-

vrouwen-kleedie beneden om ’t lyf gesla-

meenelyk alle dag verandering van

een

gen hebben, zynde wit van grond, en

zeer fraei bovenwambais of badjoe,

dat

ook wel ros ; dog zwart van bloemen,
gaande verder met het bovenlyf naakt. Zelf

zeer kostelyk van stof was.
Het is by de Javaansche mannen ook de

de grooten onder hen zyn gewoon, als zy

gewoonte, om aan ieder vinger van de

ten hove gaan, een pragtig onderkleed,

hand, zonder onderscheit, veel kostelyke

als een vrouwen kleedje, by hen Dodot Kobar, of een kleed van staat (dat

ringen te dragen, gelyk ik van verscheide
Princen gezien hebbe¬
De gemeene man onder hen is zeer slaafs,

zeer lang is, en tot de grond toe met veel
7
ployen hangt) genaamt, aan te doen,

en nederig ontrent zyn meerder , dien

geen hen van verre, voor iemand die hun-

zy niet dan hurkende zullen naderen, lui-

ne gewoonte niet weet, zeerlicht vooreen
vrouw zou doen doorgaan, indien de Tulband op hun hoofd, en de kris op zyde,
daar af geen ander denkbeeld gafDie wat meer van staat zyn,dra-

sterende aandagtig na de last , die hen
gegeven werd, die zy dan ook zeer naar-

stig en spoedig uitvoeren, zonder iet anders by hun vertrek, dan Cahoela (dat

zy Kahoeloo utspreken) Sampejan, dat

gen wel een zyde, of ander fraer wambais of badjoe, zynde een kort boven-

zoo veel als de slaaf onderuwe voeten be-

kleed, en beneden een fraei chitze, zyde
of eenig ander katoene kleedje, dat zy twee
of driemaal, gelyk de vrouwen, om ’t
lyf slingeren, en dat zommige tot bene-

nen Heer niet ten eersten bescheit bren-

den , dog andere weer maar tot de knien
toe laten hangen.

tekend, te zeggen. Ook durven zy hungen; maar gaan ontrent hem ergens on-

der zyn oog zitten, en wagten zoo lang,
tot hy hen belast by hem te komen, on
hem verslag te doen

Op hun hoofd dragen zy (voor-al de

Als deze groote Heeren uitgaan, hebben zy gemeenelyk een groote stoet van

grooten) een topje, zynde een wit gestiki

Javaanen, en een piek van staat, behalven

mutsje, dat ontrent een paar vingeren hoog

een grooten trein van slavinnen, of byzit-

en boven op als een wagen-rad, ook tusschen beide doorschynende, als Mosco-

ten, ontrent zich, van welke ’er eene ge-

visch glas, en in’t midden van welk rad
boven op een goud knoopje is, dat zy als

meenelyk een matje, de andere een kalap-

pus-dop met goud of zilver beslagtot een

Pinang-doos, de derde een gorgelet met

een plat kalotie gewoon zyn op te zetten.
Anderen weer dragen een Tulband, ’t zy
een witte, ’t zy een roode, zeer dik en

water, de vierde tabak, en wat dies meer

rond gedraeid, anderen weer maar een witte of roode strook katoen, die maar eens

trent hun meerdere zyn, zoo onderdanig.
en slaafs zyn zelfs ook de grootste Prin-

rondom hun hoofd geslingert is Ook hebben zy gemeenelyk een kris opde regter zyde

ze menschen ook eenigen deeg hebben

is, nadragen.
Zoo onderdanig nu als de mindere on-

cen ontrent den Keizer. Als men van de-

steken; de slechte maar een gemeene; dog

wil , zoo moet men met hun op geen an-

de groote Heeren zeer fraeie, en gemeene-

dere wyze leven, want zoo ras men hen

lyk ’t gevest van goud verbeeldende eenig wezen, of dier) met gesteente inge¬
legt, en de scheede van zeer fraei gevlamc

de vinger geeft, zullen zy de gansche hand
met geweld na zich trekken; dog zoo

of welriekend hout, met zilver overtrok-

men hun gestreng, fors, en slaafagtig, ge
lyk zy gewoon zyn hunne minderen te

ken. Ook zyn zy zeer groote liefhebbers

doen, behandeld, dan kan men 'er al af

van paarden, en fraeje wapenen

krygen wat men begeert, en zy zullen
voor zulk eenen door een vuur vliegen
daar zy een ander, die hun vleyen, en be¬
leeftheden bewyzen wil veragten, en
zich, uit hoogmoed, niet eens verwaar-

Zy hebben een groote hovaardy in hun

hoofd-hair, dat zy, als zy zich op zyn
best kleeden, of in de Pascebaan te paard
ryden, en met de lancie stryden, door-

gaans met welriekende kalappus-en ande- digen zullen hem antwoord te geven, veel
re olie bestryken, en met allerlei geuri- min te gehoorzamen; dat zommige groote

GROOT

De Vrouwen.

vonden, en andere, die den Javaanschen

aard beter kenden, hen wel verleerd heb-

wol niet op afgerecht, en schieten meest
mis, alzoo zy zeerbloode, kleenhartig, en

ben.

doodelyk bevreest zyn.

De Javaansche vrouwen zyn door de

De Kcizer, anders de Soesochoenan ge- Trappen

bank voor Inlandsche vrouwen al zeer

naamd, is de opperste mogendheid van sa
vriendelyk en lieftallig, platagtig van neus, va. Dit woord, afkomstig van’t grond

van waar¬
digheid in

en al mede wat bruin van vel; hoewel ik

woord Soehoen, ’t geen verheffen te ken- dit Ryk.

'er ook gezien heb, die redelyk blank, en

nen geeft, betekend eigentlyk den Verhevenen , hoewel ik verstandige Javaanen

nen iemand ongemeen vlyen, en zyn ook
gewoon haar taal zeer lymend daar na uit

heb hooren zeggen, dat het de spil des

te spreken.

een Vorst is, zullen wy zien ter plaatse,

Haar dracht is mede niet zeer kostelyk

nog van veel beslag

De gemeene vrou

Ryks betekend. Van wat vermogen zulk

daar wy van de zaken van Java handelen

wen zyn doorgaans met de armen bloot

Na dezen volgt een Sulthan, dat in 't

hebbende een slegt kleedje boven den boe¬

Arabisch niet eigentlyk een Keizer (dat zy

zem onder de armen vast gemaalkt, en on-

er nogtans gemeenelyk door verstaan) maar

der een vrouwen-kleedje, dat niet zeer

een Koning, en zomtyds ook maar een

laag komt.

ding.
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wyken, zyn zy egter doorgaans daar zoo

vry goelyk van wezen waren. Zy kon-

Hare klec

JAVA.

te Heeren tot hun smerten schande onder.

De vermogende vrouwen heb ik Ba-

Prins (gelyk zoo de drie Princen van Tsjeribon genaarid werden) betekend.

djo’s van zilver laken, zyde, chits, sattyn,

Na den Sulthan volgt de Panomba-

en andere fraeje stoflen met goude bloe-

han (die ’er maar twee of drie in’t Ryk

men, en ook zulke onder-kleedjens, die

bekend zyn, te weten, die van Tsjeri-

kostelyk waren, zien dragen
Alle de vrouwen., groote of kleene,

pon, Giri, en van Madura) en dan de

Pangerang Adepati (dat een Prins bete-

hebben cen zeer grooten verwarden bos

kent, die landvoogd, of stadhouder van

hair (dat gemeenelyk zeer lang en vet van

den Keizer is) daar na volgen de verdere

de Kalappus-olie, en met cen knoop op-

Pangerangs of wel een Radin (dat een Ko¬

gestrengelt is) op haar hoofd staan ; dog
zoodanig, dat 'er gemeenelyk nog een deel
van dien bos agter afhangt, dat gansch geen

nings zoon, of Prins van den bloede is
een Aria, die een jonger broeder des Konings, en al mede van de zelve rang is,

fracie vertooning doet. Ook geeft het eer

alzoo men dien eernaam, of aan de broe-

groot afzien by ons hoewel ’t by haar voor

ders, of aan de jonger zoonen der Konin-

zeer mooi geschat werd) dat zy van hare

gen wel geeft. Immers zoo noemt men

bobori-simccizels dik en vet bemorst zyn,

nog hedendaags Pangerang Poerabaja,

besmeerende daar mede niet alleen hare ly-

vyfden zoon van den ouden Koning van

ven, maar ook hare aangezichten, vooral,

Bantam, die nog op Batavia als een ge-

wanneer zy zich gewasschen hebben, en
hoewel zy zich dikwils wasschen, zoc

vangen van staat leeft

zien zy 'er egter veeltyds uit, dat men haar

bewaarders van ’s Konings Ryks-cieraden)

met geen tang aantasten zou. Nogtans is
het cen groote eer, wanneer een groot Heer
zyn bywyven aan iemand laat zien danssen,

Rangga’s, Demangs, Ingabeis, de Ki-

op welken tyd zy zeer frael, gelyk wy
elders breeder zullen verhalen, gekleed

leden van staat, die malkanderen in rang

zyn.

Na deze komen de Temanggongs (of

jay Maas, Rijay Ontol, Kijay Bagoes,
Kijay Tsjili’s, en meer diergelyke andere

volgen.

Ook is de Keizer gewoon aan deze en

Wapenen

Hoewel de Javaanen niet minder als

gene Ponggawa’s, of Hovelingen, die iet

der Javaa-

dapper zyn, houden zy egter veel van
fracje twapenen. Il heb ’er gezien, die

fraeis of groots, tot zyn genoegen, verricht hebben, in plaats van geld, of eenig

niet alleen groote wapenhuizen hadden,

geschenk, een grooten eernaam te geven,

maar zelfs allerlei wapenen, en ook snap

die (volgens de wyze der aloude Oosterlingen) doorgaans ’t een of’t ander betekent, en welke groote betekenissen zyn

nen.

hanen vry net wisten te maken.

Hun voornaamste wapenen zyn krissen.

spatten, schilden, lange en korte pieken

schat-kist niet verminderen, en hem niets

Van de eerste soort heb ik 'er van agtien
voeten lang, en heerlyk met gout en zil-

kosten; hoewel de grooten byzonder op

ver ingelegt, gezien, hoedanige korte van

zes of agt voeten my ook veel voorgeko¬
men zyn.

Zy gebruiken ook donderbussen, bassen en snaphanen, zederd zy met de En-

zulk een eernaam gezet zyn.

Dus was de Veld-Heer van Soesoehoe Eernaamen

nan Amancoerat, Sindoe Radja (dat ieman der Groo-

betekend, die met den Koning aan een en

Van deze zelve soort is die van Narang

gelschen, en met ons verkeerd hebben; en Kasoema, dat is, een gemeen man, die
hoewel ’er onder hen zyn, die in ’t net den Vorst door aanhuwelyken bestaat.

schieten voor geen Hollander behoeven te

ten.

de zelve vrouw gezogen heeft) genaamd.

Soeranata betekend een man, die kloek64e.
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moedig is, en ’s Keizers genegenheid kend

Soembarat een dienaar, die onafscheide-

lyk aan zyn Heer gehegt is.
Tsjakra de Ningrat, een dien ’s Vorsten wil volkomen bekend is.

Wira Taroena, een kloekmoedig jon-

geling, en Oerawang, een man, die oprecht van hart is

Soera Wikrama, een man, die op een
betamelyke wyze dapper is.

Mangonoenang, een die zyn Heer in

alles onderdanig is.
Bawa Racsa, de versterker van zyn
Heer.

Djaja Alana, een man, die van zich

Soera Antaka, een kloekmoedige in de
doot.

Soera Rana, een dapper uitdager

Dipoe Nagara, of Dipoe di Ningrat,
het licht of de fakkel des lands

Danoe Radja, een die vernuftig en syn
van verstand is.

Soera Diwangsa, dapperste der broederen.

Marta Widjaja de opregtste en vroomste.

Wangsa Karta, den broeder der ruste
Joeda Nagara, oorlog des lands
Taroena Djaja, een jong overwinnaer, of
een zegenpralend jongeling
Deze, en honderd andere eernamen (dic

zelven kloekmoedig is.
Wangsanata, een die den Vorst voor zy-

ne grooten, als zy het verdienen, uitge-

nen broeder erkend.

deeld, en wy hebben ’er eenige van aan-

Tsjakra Joeda, een verstandig man in
den oorlog.
Niti Joeda, den onderzoeker van den
oorlog, of van den stryd.

Nit Nagara, den onderzoeker des lands
Mangkoe Nagara, den bewaarder des

lands, of van de stad.

wy voorbygaan) werden aan deze en ge-

gehaald , om dat zy hier na, in ’t verhaal

der Javaansche zaken, voorkomen, die wy
dan te beter zullen verstaan, alzoo wy die
anderzins licht voor eigen namen van zoo-

danige groote Heeren zouden nemen, daar
’t nogtans maar eer-namen zyn.

Het is'er nogtans zoo verre van daan,

Tsjakra Nagara (hoedanig een naam de

dat deze namen op hen passen, dat wy op

oude Panombahan van Madura, A° 1706,

zyn plaats zeer klaar zullen bevinden, dat

gelyk zyn zoon, die hem volgde, die van

het de lafste en kleenhertigste menschen

Tsjakra de Ningrat, dat bevorens al ver-

zyn, die men ontmoeten kan.

taald is, voerde) dat is, den overdenker
des lands

Behalven de vier groote Strand-Heeren, De groot
ste Heercu

die van de eerste Princen des Ryks, er

des Ryks.

Soeria Nagara, zonne des lands.

gemeenelyk den Panombahan van Madu

Sindoe Praja, de melk der vromen.

ra, den Prins van Soerabaja, den Adepa-

Wira Soeta, en Djaja Soeta, de zoone

ti Japara, en die van Samarang zyn, is er

des kloekmoedigen.
Vangsa Soeta, broeder eens kloekmoedigen.

geen zwaarder bediening in’t Ryk, als

Racsa Nagara, den bewaarder des lands,

die van den Temanggong Mataram, dat zoo
veel als den Baillu, of schout van Mataram, of ’s Keizers Stadhouder aldaar, be-

hoewel zy 'er den bewaarder van ’s Vor-

tekend, maar dien wy als den eersten die-

sten huis door verstaan.

naar van staat, anders door de Maleyers

Soeria Dipoera, de zon, die ’s Vorsten
huis beschynt.

Djaja Nagara, de dappere des lands.
Angka Diracsa, dat s Vorsten lichaam
betekend.

Nata Joeda, den bestierder van den stryd.
Poerba Nagara, een die ’s lands magt

den Perdana Mantri , of 't hoofd der

Ryks-Raden, genaamd, moeten aanmerken.

Deze Heer heeft byna nacht nog dag
rust, alzoo zyn oog over alles gaan, hy
alles bezorgen, en den Keizer van alles net

bericht geven moet. Orn dat nu dit ampt

gebruikt.
Marta Nagara, de regtvaardige des lands.
Karta Nagara, welstand des lands.

zoo uitnemend zwaar is, neemt het nie-

Djaja Menggala, een man, die tot der

ste ampten des Ryks, daar hy wat meer

dood toe stryd.

mand langer dan twee jaren waar, en dan
werd hy gemeenelyk tot een van de eerrust in heeft, verheven.

Egter behoud hy altyd dien zelven naam

Wangsa Deridja, een onbevreesde, een
dappere in de wapenen, dat van Wira de
Ridja in betekenis niet verschild

rang, en ’t gebeurd ook, dat een en de

Sina Pati, een Veldheer, of een Hoof-

zelve man daar na die bediening nog wel

des oorlogs en des stryds

Racsa Menggala, den bewaarder der
KI ygslieden.

hoewel met wat verandering) en de zelve

cens waarneemt.

In oude tyden plagten onder Java veer- Hoe veel
tien Landvoogdyen te behooren waar van Landvoogdyen 'er

Dewa Racsa, de oppasseres der Vorstin.

er de Keizer twaalf onder zich had,

Dewa Nata, ’s Keizers Gemalin, die

waar onder ’er vyf binnen in’t landen Vyf tot Java be¬

en

van ouds

anders ook Ratoe genaamd werd, gelyk

ontrent de stranden, te weten, Tsjeribon hoorden.

dat in 't algemeen de opperste Vorstin in
’t Ryk, ’t zy ’er een Keizer, of een Ko¬

zer schynt gestaan te hebben hoewel ik

ning, heerscht, betekend.

geloove, dat zulks meer uit beleeftheid en

(dat toen eenigzins mede onder den Kei-

vriend-

JAVA.
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Men oordeeld, dat deze Vorst in oudc's Keizers
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vriendschap, dan wel uit eenige verplig-

ting geschied is Pamalang, Damak, Pati Foeban, Socrabaja, en Balamboang,

buiten welke ook het Eiland Madura on-

tyden byna een millioen krygslnegten op-Kryssbrengen kon; maar ik heb Heeren, die hagide zaken van dit Ryk en land in zyn

der hen staat.
Deze allen hadden van ouds her (uit-

binnenste door en door kenden, hooren

genomen Pati) harc Pangerangs, ofte Ade-

in dit land, en zoo oneindig veel men-

zeggen, dat 'er zoo veel dorpen alomme

schen in die dorpen zyn, dat die Vorst dat
getal, als hy uit ieder dorp maar een man
of twee nam, zou konnen opbrengen.
ten verrichten mogen.
En hoe die
Ik moet daar egter byvoegen, dat ik in
Om nu te bezorgen, dat deze Stadhoubestierd
ders hem niet mogten misleiden, heeft die tyd, toen ik A°. 1706. op Java’s Noordwierden.
de Keizer in de hoofd-plaats van ieder
Oost-kust Predikant in’t leger van de
landvoogdy nog een afzonderlyken Stad- E. Maatschappy was, gezien heb, dat Soe¬

pati’s, dat is, Keizerlyke Stadhouders,
die niets van belang buiten ’s Keizers we

houder, die onder dezen niet staat, en

soehoenan Pakoebowana geen vier en twin-

maar alleen voor een kyk in de pot dient.

tig duizend mannen (die hy volgens 't

waarom hy zich ook met de regeering des

lands niet bemocjen, of den Landvoog-

versprekt by ons leger voegen moest heeft
weten by malkanderen te zamelen, dat al-

geene de minste kleenigheid aandoen, en

leen zyn slappe regeering te wyten was.

zich alleen maar mag en moet gelegen la¬
Keizer van alles ten eersten kennis te ge-

Heeren, moeten dagelyks, uitgenomen

Zoo was het in opzicht van verscheide
Landvoogdyen, en met haar getal 1n

oude tyden gelegen, dog wy zullen in t
verhaal der Javaansche zaken aantoonen

hoe het te dier tyd, toen Amancoerat de
se aan de kroon quam, was, en hoe ’t daar

vrydag, ’s morgens ten negen uuren ten

hove verschynen, en daar zoo lang, tot de
Vorst te voorschyn komt, en anders, 't
zy hy buiten komt, of niet, tot twaalf
uuren blyven wagten.

Niemand is hier van vry, ten zy hy
zick is, en daar af bericht geeft, of stelt

magtig Keizerryk naderhand afgescheurd,

met af te wagen, dat hy geroepen, en
’er niet gevonden werd, zyn leven in ae

wierd, alwaar dan te gelyk blyken zal,
dat 'er nu byna wel drie maal zoo veel zyn.
Gelyk nu in ieder Landvoogdy zoc
een Keizerlyk byzonder Stadhouder is,
alzoo heeft de Keizer, en de Landvoogd,

ieder in elke stad, nog een vertrouweling, die van alles, elk aan zyn Heer, een

stier afzonderd, en zich tegen hem aankanten wil, of iet quaads in den zin heeft,
aangemerkt werd
Geen Heer, hoe groot hy bevorensook
was, mogt in oude tydeniemand ter dood

brengen, en men zal dat ook nog niet
doen; maar hem wel vangen, en na’t hof

trouweling van de Landvoogd heeft, maar

zenden. Echter werden ’er wel veel stil-

die van een Keizerlyk groot vriend be-

lekcns om hals gebragt, zonder dat hy

stierd werden, zonder dat daar een twec

juist weet, wie dat gedaan heeft.

leder stad en voorname plaats, heeft ook

De Vorst gaat gemeenelyk drie maal Hoedik
ter weels buiten zyn Hof. Eens, om mef wils de
Ceter

eenen Sjahbandar (dat is de Koning, of

zyn grooten te raadplegen, dat hy op de

’t hoofd der stad, zynde eigentlyk de Tol-

zen of genen dag na zyn zin doet, eens,Hofgaat.

buiten zyn

lenaar) die onder niemand, dan onder den

om recht te doen, en in de Vierschaar

Keizer staat, en die van al hun doen en

over de misdaden des lands te zitten, dat

laten aan zekere Ryks-raden, uitdrulckc-

donderdags geschied, en eens, om te paard
te Ryden, en met zyn grooten een spie-

lyk aan 't Hof daar toe gesteld, bericht
moeten geven, welke dan den TemangDe verdert

waagschaal, alzoo dit van den Keizer, als
of zich zulk een van onder zyn opperbe¬

net bericht geeft; dog dit is zoo tot Japa¬
ra nog tot Pati niet, daar men geen ver-

de is.

Ryk

Grooten

op de dag van de Godsdienst, zynde

vervolgens mede gegaan, wat 'er van dat

en hoe er dat eindelyk weer aangebragt

van dit

dienst der

gongs, en andere Kjaij Gedes, ofgroote

vern.

Bestierder-

Alle de Pangerangs, Radins, Temang-Slaafagtige

ten , om alles wel op te merken, en den

gel-gevegt te houden, dat wel eer ’s maan-

gong van Mataram weer moeten kennen.
Deze groote bedienaars van staat plag-

dags, hoewel het in oude tyden ook wel

ten in voorige tyden maar een jaar Stadhouders te zyn; dog nu zyn zy het meest,

schicd. Maarom geen redenen zal hy op den
vrydag eenige zaken van staat, al waren

ten ware ’er redenen, om er hen van daan

zy ook van nog zulken gewigt, behandelen.

szaturdags gedaan wierd,gelyk nu weer ge-

te lichten, voorvielen, voor hun leven.

Wat nu de zaken des Gerichts betreft,

Dit is de reden, dat deze Landvoogden,

die werden hier zeer streng behandeld, hoe¬

in hunne Landvoogdyen, van hun min-

wel alles byna van ’s Keizers wil en oog-

deren met geen minder eere ontmoet wer-

wenk afhangt

zy ten hove komen (dat zy zoo veel, als het

Eer de Keizer in dien Raad komt isZyne be¬
handeling
er een schrikkelyk geraas van Gongen en
der

mogelyk is, myden) den Keizer moeten

Tifa’s (of trommels) ontrent de Gerichts-richts-za-

den , dan zy op een slaafagtige wyze, als

betoonen.

H

zaal, ken.
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za1l, dat egter alles, zoo als de Vorst verschenen is, op zyn afzonderlyke plaats

daar hy alle de beraadslagingen der Richters aanhoord, ten eersten ophoud, zon-

der dat men ’t minste geluid meer verneen-d

De gevangenen, die dan op een plaats
gebrag. werden, daar hy die gemakkelyk

zien kan, werden op een zeer wreede wyze behandeld

Mn sluit hen in een blok, dat om den

over zaken des Ryks met zyn grooten te En der
spreeken, zyn zyne Raden gewoon mer Ryksza¬
dciI

een diep stilzwygen eerst te hooren, wat

hy zegt, en hoe hy deze of gene zaak
gaarne gedaan had, waar op zy alle ten
eersten maar Ingge, dat is, ja, 't is zoo,
of dat is recht, dat moet zoo wezen, zeg-

gen, zonder dat een van allen hem ergens
in durft tegenspreken, of zoo dat iemand
doet, die werd op een oogenwenk ,en in

een oogenblik uit de werrelt geholpen, en

hals niet alleen, maar ook zoodanig over
de schouders en armen gaat, dat zy die

al was hy nog zoo groot, gekrist.

nict roeren konnen, waar by zomtyds nog
wel een blok aan de beenen volgt, dat

verstandigste gerckend , die den Keizer
meest weet te vleien, en zich't best wagt,

zoo geschikt is, dat zy maar even gaan

om hem te mishagen.

In zoo verre dan werd die by hen de

Het is de gewonnte niet alleen aan ’i Zyn Spie
en onmogelyk overeind staan konnen.
Hof; maar ook in alle steden, daar Pas- Sel gevegt.
Zoo werden zy, als zy voor den Keizer gebragt werden, als honden tegen de cebaanen zyn, dat 'er alle maandag (die
giond gewerpen, zonder dat zy hen roe zy Hari Itsneen, of den tweeden dag noeren, of iet zeggen durven, antwoordende men, in de Pascebaan niet alleen te paard
maar op’t geen hen gevraagd, en dat dan
den Eeizer, die 'er pas dertigof veertig

gereden; maar ook met de speer spiegel-

gevegts-wyze, gevogten werd. Dit plagt

treden af is, door een Schout, of bedien- in oude tyden de algemeene dag, zoo wel
van den Keizer, als van de andere grooden, geduurig te kennen gegeven, ge
lyk zoo een misdadigen ook gelegenheid ten te zyn; dog nu is de zaturdag’s Keiverlcend werd, om zyn ziken te mogen zers rend.g, en op die dag mag dat nieverdedigen, mits dat hy alles, ’t geen hy mant anders doen.
Daar verschynen dan aan 't Hof wel
zegt, ook bewyzen kan ; want anders werd
ly ten eersten tot zoodanigen straf verwe-

vyf of zes honderd Ridders, ieder met

zen, als hy volgens ’s lands wetten, of

een fraei paart (daar zy groot werk van

wyze hoewel zulx meest van ’s Keizers

maken) met een fraejen Javaanschen Zadel.

wil afhangt, verdiend heeft; maar zoo de

en aan wederzyden ronde schilden, voor

getuigen van zynen aanklager ook valsch
bevonden werden, zoo staat het zeer slegt

korte stieg-beugels, en op hun beste uitgedost, dat is 't hair wel met olie oesmeert.

met de zelve, en de aangeklaagde werd

of met bloemen besteken, en ’t lyf wel

op vrye voeten gesteld

met zandel-hout gewreven. Alwaar niet

Eer-dievery, overspel met een getrouw-

alleenlieden van staat ; maar ook de grootste

de vrouw, huisbraak, verraad, quaadaardig van den Vorst te spreken, zyn misda
den, die zonder genade met de dood ge-

Heeren van’t land, ja de Keizer zelf

straft, en waar over zommige gesteenigt

andere onthoofd, ook wel gevild, of ge
krist weiden.

Zoo iemand betrapt werd op een ’s anders huis te beklimmen, en met diens sla
vin te boeleeren, die werd een slaaf van

met zyn broeders en zoonen , gewoon
zyn te komen, zoo om dat vermakelyk werk aan te zien , als om zich

en in ’t Ren perk en in die stryden te
oeffenen , dat hy dan ook gemeenelyk
met dezen en geenen Prinsen van den bloe¬
de, of met cen van de grootsten des Ryks
onderneemt.

dien Heer, welkers slavin dit is, indien hy

Alle de Grooten, die daar komen, la-

een vry persoon is. Vorder oordeelen zy
hoerery onder vrye lieden geen zaak van

ten ook hunne Tifa’s en Gongen brengen.

belang, nog eenige straf waardig te zyn.

buiten welke de Keizer de zyne nog af-

De Princen van den bloede werd zom

tyds ook wel toegestaan met een kris in
de hand een tyger te bevegten. Overwind
hy dien, zoo behouwt hy ’t leven.
Zy weten van geen beul, of scherpreg

die 'er derhalven in een groot getal zyn

zonderlyk heeft. Deze Gongen werden,
zeer zagt, ter tyd toe, dat de Vorst te

voorschyn komt, geslagen.
Het eerste dat men dan doet, is, te

zien, of hy een Tulbant, of een topje op
heeft, dat ieder aanstonds mede, om van

ter; maar gebruiken veel den Olifant in
des zelfs plaats, die de meeste misdadigen den Keizer daar in niet te verschillen, naombrengt, de zelve in de lucht werpt volgt. Daar op is'er een geraas van alle
op zyn tanden vangt en te pletteren die Gongen en Tifa’s te gelyk, met zultrapt. Veelen werden ook voor de tygersgeworpen; alle te zamen onmenschelyke

straf-oeffeningen, en die by ons niet be¬
kend zyn.

Als de Keizer buiten verschynt, om

ken geweld, en afgrysselyk sterk gerammel, dat 'er in de gansche Pascebaan niet
t minste onderscheiden gehoort kan wer-

den. Dan ryd de Vorst de Pascebaan
eerst rond met een groot getal Ridders,
die
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die alle te zamen den toom aan een haak te

in dat groot Hof ’s nachts geen een man

gen hunnen buik vast gemaakt, en in ie-

dan de Keizer alleen, onder zoo veel wy-

der hant een stompe lancie, vooraan met

ven is, die geoordeeld werden wel een ge-

een pop bewonden, voeren, bestierende

tal van 10000 uit te maken.

het paard (schoon’t in een volle ren loopt

Deze zyn niet alle zyne wyven, ofte

met een korte toom aan hun lyf, en mef

by wyven, maar werden meest tot dienst

de knien, aangezien zy meest zeer vaft

der zelve, om al het nodige tot hare en
zyne Hof-houding te verzorgen, gebruikt

te paard zitten.

Als nu de Vorst, of een ander na hem.

van de zelve leggen 'er 3ooo rondom en

iemand uitgedaagd heeft, vervolgt de uit

langs de groote muur van 't Hof, om die

gedaagde zynen uitdager, hem van agte

te bewaken,en te beletten, dat geen vrou-

ren, op de lengte van een lancie, inrei-

wen uit het Hof zich door list na buiten

dende , dog de voorryder of uitdager, mede wel afgerecht, weert den vervolgei

begeven , en ook geen mans, als op ’s Keizers last, inkomen. Dit zyn meest oude

niet alleen af, belettende hem zoo na, dat

vrouwen, die ook alle de poorten, en de

hy hem een stoot zou konnen toebrengen.
te komen, maar brengt den zelven van ag-

ingangen der afgeslotene vertrekken bewa-

teren ook wel steken toe

Na dat zy nu dus aan ’t einde var

de

Renbaan gekomen zyn , keert zich de

uitdager, en ook de uitgedaagde, om, en

ren.

Over alle deze vrouwen zyn gemeenelyk twee opperste bestiersters, die Njay
Maas, en Njay Tsjcla genaamd werden

Buiten deze 30o0 oude zyn’er nog on Van vrouwen.

dan werd de laatste even zoo van den uit

trent 3000 middelbare jonge vrouwlieder

dager, als de verweerder bevorens, ver-

die maar alleen op 's Reizers gemalinnen en

volgt; en dikwils in vollen ren zoodanig
dat hen het topje van ’t hoofd vliegt, ge-

bywyven passen. Deze staan mede onder

troffen, ook beurt het wel (dog zelden,
en dan is 'er een groot gelag, dat zulk eer
Ridder van zyn paard aftuimelt. Zy zullen ook altyd, zoo veel als ’t mogelyk is.
met lieden, ten naasten by van hun jaren

verre het verlof van na buiten te mogen
gaan , betreft; dog verder niet.

die twee oudc opper-vrouwen, voor zoo

Bchalven deze zyn ’er nog wel 4ooo
die maar alleen tot deze en gene handwerken van spinnen, weven, borduuren, nae

en noit oude met jongelingen, stryden,

jen, schilderen, en ook in de combuizen.

aangezien zy dit beneden hunne waardigheit agten
Niemand kan, zoo ras de Keizer ver-

of keukens des Keizers, gebruikt werden;

schenen is, uit de Pascebaan komen, of

gansch Eiland te vinden zyn, van welke,

bezet is, die last heeft, op lyf-straf, geen

gemeenelyk uit’s lands eerste geslagten ge

een mensch buiten te laten, maar die aan-

koren, hy vier wettige vrouwen trouwt.

stonds te sluiten, met zware hekken van

leder van deze heeft nog 50 of6e van zy-

Djati-hout, buiten welke wel twintig dui-

ne bywyven onder zich, die hy, na zyn

zend Soldaten met pieken en snaphanen

welgevallen , dan by zyn eene, en dan by

(die zy nu al mede gebruiken) naaukeurig

zyn andere gemalin plaatst.

op alles passen, op dat 'er niet de minste

en dan gaat de Vorst daar ergens ontrent,

Hy heeft 'er ook eenige, die hy meer Nader be
als alle zyne wyven bemind, en die hy der- schreven.
halven onder eenige andere oude vrouwen
daar hy gerust op is, steld, waar benevens
hy nog 150 of zoo maagden hecst, die
hy dagelyks in 't behandelen van de wapenen, in't danssen, zingen, speelen, enz

en alle de Grooten in een halve kring wat

oeffenen doet, van welke hem, als hy

van hem afzitten, houdende alle hun lan

uitgaat, altyd ten minsten 30 stuks ver.
gezelschappen. Vier der zelve voeren pie-

vermaak stremmen mogt.

Zoodanig nu werd ’er van vier uuren

na de middag tot zes uuren, of tot 't val
len van den avond gerend, en gestreden

cien om hoog; daar hy dan nog eenigen

tyd met hen over ’t voorgevallene in de
Ren-baan spreekt, waar na hy of weer na

zyn Hof keert, of ook wel eenige van zy
ne grooten daar heerlyk ter maaltyd ont-

haald, dat een groote eer voor hen is
Ik zal 'er hier nietmeer van melden, al
zoo wy elders van hun rennen, zoo als

ik het zelf gezien heb , breeder zullen

ken, en zyn gewoon waar hy ook is, aan

zyn zyde te zitten. Zestien met roersge-

wapend, bezetten hem van agteren, en
van ter zyden. De tien anderen dragen
hem zyn water-kruik, Tabak, Pinang-

matje, een brandhout, zyn reukwerkskassen, zyn muilen, schryf gereedschap
zonnescherm, en wat dies meer is, na, zit-

Het verdiend de grootste verwondering

tende met het aangezicht na hem toe, gelyk die andere ao van hem afgewend zyn

dat de gansche binnen-wagt des Keizers
niet dan uit vrouwen bestaat, en dat 'es

zer oneerbiedig aan zie, en hem niets quaads

spreeken.
zynbin-

Daar en boven heeft de Keizer nog 4oo
van de schoonste vrouwlieden , die 'er in’t

om geen reden weer na buiten geraken ,
alzoo zy rondom door een sterke wacht

wanordre voorvallen, en niets des Keizers

nen wagt

hoewel zy ook hare beurtenen tyden hebben, om uit te mogen gaan

om er op te letten, dat niemand den Kei¬

genake.

H2
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Deze neemt hy zelden tot zyn bywy-

uitvinder van alle verdere of nieuwe in-

des lands zyn; dog hy schenkt zulk een

komsten is) by een gezameld werd.

wyf wel aan dezen of genen grooten, dat

Nevens dien Heer zyn ’er nog drie an-

een gioote cer, gelyk zulk een wyf ook

dere grooten in’t Ryk, die byna alles na

niet weinig moedig en trors daar op is,

hun welgevallen bestieren, latende den

verzekerd zynde, dat haar man haar ner-

Vorst zich maar met zyn wyven, en de

gens in, zoo lang die Keizer leefd, zal

jacht verlustigen.

durven verongelyken, ten ware hy ’s Kei

Behalven de verdere medebestierders
bevorens by ons reeds genaamd, zoo zyn

zers gramschap, en ook de hare wilde afHoe de J¬
valienvan

hem af

hangen.

wagten.

Indien de Keizer ergens over rouw

dragende, zyn hair afschrappen laat, werc
dit alomme bekend gemaakt, ten einde een
iegelyk boven de 16 jaren dit navolge. In
dien ’s Keizers spions iemand, die dit niet

veel dinger

gmcaeten

verw des

Keizers

verwal

leen.

weg, zoo dat het gansch bekkeneel bloot

en stranden, brengen hem imede fraet geld

staat, latende hem zoo henen loopen. Ve¬

op, alzoo hy overal tolhuizen heeft, van

le zyn daar af gesturven, hoewel 'er ook
eenige van opkomen. Zomtyds doet hy

welke gemeenelyk een Chinees Tollenaar
is. Dewyl nu de Chineesen, en alle an-

zulke lieden wel tot aan de ooren toe in

dere volken, uit kragt van een verbont met

een ketel met ziedenden olie, tot dat al

den Soesoehoenan gemaakt, onder de E-

’t hair van hun hoofd gezengd is, zak

Maatschappy behooren, en buiren weeten

ken, Of ook wel een gloejende yzere

van de zelve geen pagten mogen aanvaar-

muts op de kop zetten, dat hen 't brein

den, zoo werd hen van de Ryksbestierder uit naam des Soesoehoenans een pagt-

geen recht
tot de

kroon

Hier uit nu konnen wy, zeer net dit
zyn inkomen narekenen, dat ontrent soooo

mengd) Madat, of wat dies meer is, drinkt,
zoo mogen zy dien ook niet drinken. Hoe
nader dan by 't Hof, hoe ongelukkiger, en
dan heeft het een berg-boer beter, als de

waar van de volgende steden en plaatsen

ruim het zesde deel opbrengen.
Samarang, en Calligawe.

grootste Prins van ’t Ryk, alzoo die zoo

Gressic.

Niemand in’t gansch Ryk mag geel
dragen, of de geele verw gebruiken, dan

Ryksdaalders in’t jaar komt te bedragen,

Damak.

Japara, en ’t Dorp Tedoenang.
Soerabaja.
Tagal.

alleen de Keizer, diens brieven ook al
Cidajoe.
tyd in geele zyde zakjens gedaan, in een Rembang
schotel, waar over een geel zyde kleed is
gelegt, en onder zulk een zonne-scherm

Goemoela.

gedragen werden. Die dit gebod over

Candal.

deze Keizer.

’s Keizers dogters konnen hier noit aar

de kroon komen; dog haar mans, schoon

Caliwongoe.

Torrabaja.
Pareredesi.
Wallahan.

Brehan, en
Soerawidadi.

De verdere kreeken, bogten, en Rivie-

voor hun huwelyk geen Princen van den ren te noemen, daar hy pagters heeft, zou
bloede geweest zynde , werden echter te moejelyk wezen, alzoo 'er veel zyn, die
Radins, dat is, Princen van den bloede, maar tien ryxdaalders in’t jaar opbrengen.
Sok kan niemand pagter werden, zonder
genaamd; en gemeenelyk met hooge amp¬
ten begunstigd.

Zyn inko¬

betaalen moet.

zer geen Tabak (een soort van drank) Brom
(een soort van Tabak met Amfioen ge-

onze gezanten zoo veel eer aan te doen, als

hebben

brief gegeven, inhoudende hoe veel geld
hy jaarlyks aan dien Vorst voor de zee-tol

blindeling moeten navolgen. Zoo de Kel¬

Geen Vorst in Indien, die gewoon is

’s Keizer

Boven gemeld hoofd-geld moeten de
onderdaanen voor hem nu en dan deze en

gene Hof-diensten doen, en zomtyds ook

treed, is een man des doods.

dogters

ve groot of kleen zyn.

wel de tiende van hunne vrugten geven.
De pagten en tollen, langs de Rivieren

net niet kan verspied werden.
De geele

den van steden, en dorpen, na dat de zel-

opvolgt, ontmoeten, werd voor afal zyn

zy hem allen ten eersten gehoorzamen.
En hem in
Zoo zyn ’er veeldingen, waar in zy hem
navolgen

'er ook vecl Omboels, Loera’s , Jajaksa’s

Pattinggi's, en Baboekoels, zynde Hoof-

goed geroofd. Daar na villen zy hem a
t vel boven zyn ooren met hair met al

’er doet uitsnerken, en aanstonds dood bly
ven. De vreeze voor deze straf maakt, dat

men.

Ryksbestierder (die ook Veld-Heer, en

ven, hoewel zy mede van de schoonste

’s Keizers inkomen bestaat meest uit de
Hoofdgelden. Ieder man hoofd voor
hoofd, die getrouwd, of bejaard, of we

duwenaar is, of eenige plantagie onder-

dat 'er een geschenk vooraf gaat, dat mede al veel opbrengt.

Wat inkomen hy binnen ’s lands heeft,

is niet wel na te rekenen, omdat hy altyd
arm schynen wil.

In vorige tyden plachten hierveel kleden
vers opbrengen, ’t geen door den grooten getrokken te zyn; dog nu behelpen zy
hout, moet jaarlyks aan hem twaalf stui-

Laften
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De Princen en Grooten onder hen zyn Staatvoe-

Lasten val'ten hier zeer weinig, en van
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dog dat kon op verre na by Java niet halen
ring der

vestingen te maken weten zy niet, zoo dat

door de banl niet alleen trots en moedig;

zy daar aan geen onkosten ter wereld heb

ben. Ook niet aan’t krygsvoll-, dat zig

maar voeren ook grooten staat, hebbende
gemeenelyk een byzondere groote sseep

zelven verzorgen moet

agter zich: behalven hun lyfwagt van

Ctootent

schoone lange pieken met zilver beslagen,
zyn nog deze lieden in hun gevolg
Een met een piek van staa-, die met
nigzins gesproken hebben aangaat, zy zyn
goud of zilver ingelegt is.
doorgaans zeer haast geraakt, en wraal
Wat nu deze volkeren in zich zelven

Javaanen. en hunnen imborst ( van welke wy al ee

Een met een cuspidoor, of spuw-potije

zugtig zonder oit te willen verzoenen
waar in zy den besten Italiaan niet toege-

Een met een matje, om op te zitten.
Een met een riet, om tabak uit te roo-

verl

Van dit lantste zag men een duidelyk ge

ken.

val op een pragtige maaltyd, die Manga
none, een magtig Ryksraad, en Temanggong van Pati, by ’t leven van den Kcizer Amangeoerat, aan de Heer Durant.

Een met een kalappus-dop met goud of
zilver beslagen, om ’er tabak, of bong

koezen (dat is tabal in bladen opgerold
in te leggen.

Opperhoord van Java, in’t laatste van A1699. en aan verscheide andere Hollan-

Een met een brandend hout, om detabak te ontsteken.

ders, gaf.

Een met een pinang-doos metpinang

De imaaltyd was zeer pragtig; waar over
dit Opperhoofd hem maareen kleene steck

Een imet een schild.

zeer onvoorzigtig gaf. Hy sprak 'er geen
een woord op; dog betoonde, scnoon hi
wat mank ging,dat het hem aan ’t hoofd niet
schortte. Hy bezorgde (ziet eens hoe ver-

Een met cen zwaard

Een met een gorgelet met goud of zil-

ver beslagen, om drink-water by zich te
hebben.

By alle welke zommigen nog een mui-

len- of Tsjeripoe-drager , nevens verre hunne wraak gaat) dat geen van de Hol¬
scheide anderen voegen.
landers van tafel ging, die niet vergever
Daar ziet gy het voornaamste,dat 'er van
was. Zy quamen alle wel t'huis ; dogkonden, hoe vriendelyk hy afscheid van hun het Eiland Java Major, of Groot Java te
zeggen valt, waar mede wy veel zaken
nam, echter wel voelen, dat zy 't spek
voor het oog der wereld bloot gesteld hebweg hadden
De Heer Durant stierf kort daar na, en

ik heb ’er eenige van gesproken,die
na twec jaren nog daar af meenden te

sterven; hoewel zy dien dans sdaar al de

andere aan geborsten zyn) nog gelukkig
ontsprongen.
Men ziet hier uit klaar, dat zy ook groo-

te vergiftigers zyn; en dat men zich wagten moet van hen qualyk te bejegenen

Java alleer

vertierd.

van afscheiden

Wat nu de Javaansche taal belangd, zy Hunne
is, of de Hof- of de gemeene taal, diezeeiTaal.

veel van malkander verschild. Zy is zeei
Ryk, zoo dat ieder zaak verscheiden, en

kanderen noit schelden.

zommige wel tien nanjen van een en de

Het hoogste

dat de kinderen zelf tegen malkanderer
zeggen, is, Gy ongelukkige
Het zyn Madat-rookers, en Amfioen-

Amsioer

Het verdere, wegens Jakatra, Bata-

via, en Bantam, zullen wy naderhand
ieder op zich zelven, beschryven, na dat
wy over de zaken van Java gesproken
zullen hebben. Waar mede wy dan hier

dragen. Het beste van hen is, dat zy mal-

aangezien zy niets ter wereld konnen ver

Hoe veel

ben , die te voren nog onbekend waren.

eters by uitnemendheid, meenende dat dit

hen dapper in den oorlog, en sterk by de
vrouwen (daar zy dog zeer op vernikkerd
zyn) maakt. Men zal dit licht gelooven, als men maar verneemd, dat Ja-

va alleen 350 pak Amfioen, ieder van 136
cati, hoewel zy by de E. Maatschappy
145 cati doen, ’s maands vertierd, daar
de E. Maatschappy jaarlyks maar ontrent
1000 pak bekomt. Egter heeft men zedert den oorlog een merkelyke verslapping
op dit Eiland in den aftrek vernomen, om

dat de Javaan geen pitjes meervinden kon
en zyn doosje ledig was.

De groote Oost, Macassar, en Bantam.

zelve betekenis hebben, hoewel hier of
daar door eenigzins onderscheiden.

By voorbeeld, Sari betekend slapen, en
Toeroe mede; dog't laatste werd niet als
van een Vorst; dog 't eerste noit anders,
als van geringe lieden, gebruikt.
Zy spreken hun taal zoo uit, als zy ge-

schreven staat, dog ’t geluid van de a uiten
zy byna als of het een griekze aofeen dub

ble o was; zoo dat zy Djoopooroo in

plaats van Djapara zeggen. Ook staan zy
doorgaans zeer lang op de tweede syllabe,
en spreken die zeer lymende uit.

Zy zyn ook gewoon van de linker na de
rechter-hand te schryven. Zy hebben 20
letters, die ieder een byzondere tongval

uitmaken,maar door zekere kromme streepkens of trekken, die elf in getal zyn, tot

schoon het zeer streng door den laatsten

llinkers werden gemaakt, waar door die

Koning verboden is, trekt mede wel veel.

letter dan een geheel anderen klank krygt.
leH 3
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leder van die tekens heeft een byzondere naam, en gedaante, gelyk wy die hier
benevens uitdrukken.

5

9

C

Tetsjac,

C

Oeloclayang.

Sacinyen,

C

Tarongan,

Telingan

Soekoe,

Oeloe,

Oeloepeppat, Sockoe pingkal,

&a

Soekoe kred,

Sockoe Tsjakna.

Een komma, of punt, tot onderschei- ter gesteld zynde, de vorige letter hare

Letters.

ding van hun woorden, en zinnen, is al-

klank beneemd, en zonder ’t welke zy

dus jj

geen enkele a, e, i, 0, of u, schryven

en werd Titja genaamd; hoe¬

wel zy nog dit ander teken hebben,

konnen, waar door ieder tongval, of deel
van een woord, een byzondere uitspraak

bekomt, en als ’t agterste voren klinkt.

angkara genaamd, ’t welk, agter een let-

Hunne letters zyn deze.

D9 6 3 WOy

LVy
HhaNa

Tsja Ra

Ka DaT2 Tsa

23 ID DO

N

WaLa Pa Da

Dya Ja Nja

Ga

1—

Ma

BaTaaN92

Om te beter over die letter te oordee¬ aan de andere zyde met een Arabische of
len, hebben wy 'er een blad Javaansch Maleitsche letter (waar van de Hovelingen
schrift bygevoegd.

zich zeer veel bedienen) ’er by te voegen;

Enbrieven. Hunne brieven werden gemeenelyk in dog wy hebben bezorgt, dat dit wat netbladen tusschen een gespleten Bamboes ge- ter gedrukt zal werden, dan wel ’t gene
steken, en op ’t hoofd gedragen.
Eet Vader
Ons in ’t
hoog en
laag ja¬

vaansch.

wy aan de Heer Wilkens behandigd heb-

Om eenigzins over de taal te konnen ben, om ’t zelve te plaatsen in zyn werkoordeelen, hebben wy de moeite genomen, e, waar in’t gebed onzes Heeren in 152
om ’t Vader Ons in ’t laag en in 't hoog taalen komt, te plaatzen, dat zekerlyk by
Javaansch over te zetten, en 't zelve met

een Duitsche letter aan de eene kant, en

onkunde van die gene, die ’t nagezien hebben, zal toegekomen zyn.

Hes
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Iit Vader Ons in het Laag

AVAANSCH

C3

'ST CSSAN,

Met het Nederduits van woord iot woord
'er onder.

t

Bapa manira kang ana ing furga

8OA,

Vader onze, die zyt in, den hemel,
aran pakanira dadi clapiénno,

name, uwe werd geheiligd.

Siéder, pakanira ditakani. Sakarpe
kome.
wille
koninkryke, uwe
palcamra dadi ing lemm kija ingsurga.

uwe geschiede opaarde als in den hemel
Redjelki manira kang sadina dina wehana
voedsel ons , dat van iederdag geeft

3
OSNUSNSNBONS

9
O

dina ik maring manira.
heden aan

( PG

Ons.

Ambi kaliman maring manira d6sa manira
Ende vergeeft aan ons sonden onze

kaja manira kaliman maring sidji sidji

als wy vergeven aan een iegelyk
wong kang, salah maring manira.

S6SYOOGJAEN
oSLMSOCNISNSaN
CDCC

persoon die zondigen tegenons.

Ambe adja giwa manira ing padjadjalan, sap :
Ende niet leid ons in verzoeling maar
oetsolenno manira bari pada sangala.
verlost ons , van den booze.

Sebab saédar poetar ambi kalaar, ambi
want het Ryke ende de kragt, en
kamoeliaan kagoengan

-r

gusti

tâka

(u

ST AL Cn
OTSSNON 369

SNBSL

3S

de heerlykheit toekomende (den Heere of u)

ing awet.

Amien.

tot in der eeuwigheid. Amen.
Het Vader Ons in het Hooc

JAVAANSCH
Zoo als men aan 't Hof spreken zou.

Rama kahoela kang waanteng ing furga.
Vader onze, die

Zzyt

er

in den hemel

Wasta andika dadi elapienno

Naam uwe werde geheiligd.
Sadjaman andika dirawoen, karsa andil-a
Koninkryk uwe , kome, wille uwe

dadi ing lemma kaja ing furga.

geschiede op aarde als in den Hemel
Redjekki kahoela kang sadientan dientan

SO O 8 283
LOOCKOC

3906

c

voedsel onze, dat van ieder, dag

njockami dientan poniki maring kahoela.
geeft , dan deze aan ons.

Ambi poentan maring kahoela dosa
Ende vergeeft aan ons zonden
kahoela kaja kahoela poentan maring
onze, als wy , vergeven aan

sanoenggil noenggil titiang kang salah
ieder

persoon- die zondigd

maring kahoela.
tegen , ons.

Ambe sampon bakta kahbela ing patsjoban;
Ende, niet leidet ons in verzoeking

tapioetsjolâkan kahoela bari pâada sangâwon.
maar verlost
ons , van , den boozen.

Sebab sadjaman, bari kowasa, ambi
want het Ryke, ende de kragt, ende
kamoekten gusti kagoengane taka ing

de heerlykheid, den Heere toekomt tot in
awet.

Amien

eeuwigheid. Amen.
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Rewys dat

Daar zynter die loochenen, dat 'er hoog
en laag Javaansch is; maar behalven dat
'er twecderlei Ja¬
wy hier uit toonen, hoe veel de eene taal
vaansch is, van de andere verschild, zoo kan men dit,

vaanschen Tolk bespeuren,dat wy onder Ae.
1686. by voorval van de dood van de Heer
Tak, hier na voorstellen, daar men ziet
hoe de Keizer tegen zyn grooten in een

om ’er te sterker van overtuigt te zyn, ook taal sprak, die voor de gemeene man (zoo

zeer klaar uit het Verhaal van zekeren Ja¬

die Tolk daar zelf zegt onverstaanbaar was.

TWEEDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.
)E zaken van Java. Oorsprong des naams. Door wie dit Eiland eerst ontdekt is.

DTydrekening der Javaanen wegens de bevolking van dit Eiland. Vaart der zelve
van ouds her op andere landen. Bewyzen, dat zy op Madagascar moeten geweest
zyn. Onk op Choromandel, en andere kusten van Indien. Nader aanmerkingen
over het woort Djawa Waar uit blykt dat de Javaanen eerst na de verovering van

Sumatra het Eiland Madagascar schynen bevaren te hebben. Pantsoer als de Koop-

stad, daar de stapel der beste Camfer was, beschreven. Nader bevesting van 't vo¬
rige. Met aanwyzing dat Sumatra A°. 12 8. door de Javaanen veroverd is. Koblay overwint ontrent A°. 1278. Java, of iets 'er af. Marcus Paulus de Venetiaan

is A°. 1280. hier geweest. Wat by van Java Major, en van Sumatra, of Java Minor, en wat Hieronymus van St. Steven Ae. 1570. van Java zegt. Bericht der Ja¬
vaanen zelf van dit Eiland. Het getal der Koningen van ouds bier. En der zelver naamen. Sjeich Ibn Moelana komt Ae. 1406 op’t land van Tsjeribon. Die
van de Vorsten van Damak en Padjang bezogt en zeer ervaaren bevonden werd. En
daar na de Vorsten van Galoh, en Padjadjaran bekeerde , en zich onderwierp. t Welk

de Vorsten van Damak en Padjang goedkeurden. Die van Ibn Israel tot Sulthans verheven, gelyk zy hem als Soesoehoenan voorgesteld, en de Stad Tsjeribon voor hem

gebouwd hebben. Zyn huwelyk, en veroveringen. Oude gedenksteen op Padjadjaran.
Zyn dood, zoonen, en hunne Ryken. Zyn graf te Tsjeribon. Die van Tsjeribon
zyn geen onderdaanen des Keizers van Java. Geslacht-rekening der Princen van Tsjeribon. Tdele roem der Keizers van Java op hunne Kroon, en afkomst. De rechte

waarheit van deze Kroon. En van wie hun geslacht begin genomen heeft. Naamen
der Keizers van Java.

rA dat wy dus verre ’t Eiland Java

De zaken.

tuigenis der verstandigste Javaanen ,is

beschreven hebben, gaan wy nu het eerste veel waarschynelyker.
In die tyden moet men weten, datde
over, om de zaaken, en aloude ge-

van Java.

schiede-issen van dit Eiland, en van des Ryst, en andere voedzame granen by dit
zelfs Keizeren, mitsgaders de aanmerkens¬

volk nog onbekend, of ten minste zeer

waardige gevallen, die zich van tyd tot schaars te vinden waren , weshalven zy
tyd daar in opgedaan hebben, van de oud-

toen ook meest van dit graan bestonden.
Door wie

Die van Borneo schynen dit Eiland eers
ste tyden af, zoo verre ons dat mogelyk
dit Eiland
ontdekt en ’t zelve na dit graan genoem erst ontis, op te haalen.

Oorsprong
èpcues

naams.

Het Eiland DJava, en de DJavaanen

te hebben. Dit blykt klaar, om dat indekt is.

voeren hun naam na zeker graan, niet Ja¬

de bogt van Rembang, pas beoosten Java, maar Djawa genaamd, dat van gedaan- para, aan de Borneërs (die allereerst met
te, en smaak even als gerst (of, zoo zom- hen hebben beginnen te handelen) toegemige willen, als gierst) was, waar uit dan staan is, een gehugt van huizen op te slaan,

zeer licht te bezeffen is, dat men dit land

om, zoo lang zy daar handel dreven, hun

niet Java; maar DJava of DJawa behoord verblyf te houden, waar na toe dan, zoo
te noemen.

de Javanen zeggen, dit graan van alle ge-

Dit graan plagt hier zeer veel te vallen, westen van dit Eiland gevoerd, en tegen
en de yreemdelingen, die hier om ’t zel- kleeden verruilt wierd. Dit gehugt wierd
na dit graan van ouds Djawana, dog werd
ve quamen, hebben naderhand na 't zelve ook dit Eiland en de Inlanders, de

nu by verbastering Jawana, even eens ge-

naam van DJava, en van DJavaanen gegeven. Andere zyn van oordeel, dat dit
zoo gewild graan na dit Eiland zoo ge-

lyk DJava nu Java (om de gemakkelyk-

naamd zou wezen, dog volgens het ge-

heid) genaamd, en dit Jawana is metter
tyd een stad van aanzien geworden.

Men heeft dit zelve graanook in Amboina

GROOT
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boina op ’t Eiland Bocro, daar ’t Ottong

den, dat de taal van Madagascar met een

genaamd werd, en ’t is zeer waarschynelyk dat het van Java daar gekomen is, ge
lyk zy meer andere dingen, bevorens daar

den doormengd is.

onbekend, en nu nog met hunne Javaan-

ne vaart op Madagascar niet, stellende,

sche namen genoemt, (als halawan, goud,

dat de Arabiers, en die van’t Roode Meir

goed deel Javaansche en Maleitsche woor¬
Flacouit spreckt wel eigentlyk van hun-

salaka, zilver, Adjaran, een paard, men

de waaren der Javanen eerst van de Afri-

djangan, een hart, en wat dies meer is)

caansche kust haalden, en die dan daar na

daar gebragt hebben

aan de Madagascaren quamen venten ; maar
Joan de Barros, een zeer geloofwaardig

Tydrcke
ning der Ja
vaniein iec

gens de b¬

volking
van dit Ei
land.

De Javanen rekenden Ao. 1697. uit,
dat dit Eiland toen al 1621. jaren van hen

bevolkt zou zyn; dog op hun tydrekening

is geen staat ter werrelt te maken, gelyk

bericht gekregen, die in een van zyne De-

zy daar niet de minste reden van weten te

cades zegt, dat de vaarten der Javanen zig

geven

en zelf tot aan Madagascar, uitgestrekt had¬

waarheid weten aan te toonen, zullen wy,

den ’t geen hy by overlevering, of van
de Javanen, of wel van de Madagascaaren

wat verder gekomen zynde, net aanwy-

zelve van

ouds her
op andere

landen.

Bewyzen

dat zy op

Madagascar moc

in oude tyden aan alle kanten zeer verre.

Hoe verre zy die met eenige schyn van

zen

Vaart de

Portugeesch schryver, heeft hier van al
voor honderd jaren een net en waaragtig

Dat deze volkeren van ouds her al ot
de Moluccos, en na Banda en Amboina

gevaren hebben, is in 't beschryven van

dic Landvoogdyen met de jaren al aange

zelf, kan ontsangen, of wel op die zelve
gronden, van de overeenkomst dier talen,

elyk wy nu doen, kan gegist, en vastgestelt hebben.

Men krygt te grooter grond om dit te

wezen gelyk zy, zoo door hun vaart

gelooven , wanneer men eens aanmerkt,

als door ’t invoeren van den Mohhamme

dat de Javanen buiten dien met hun jon-

daanschen Godsdienst (zedert Ao 1510.

ken ook op andere vergelegene kusten, te

van daar in die landen overgebragt ) en
door hun grooten handel, voor al in spe

weten, op die van Malacca, Choromandel,
Ceylon, Malabar, en ’t overige van In-

ceryen, een grooten invloed op die drie

diën, maar buiten alle tegenspraak, zedert

landvoogdyen, en op alle de Eilanden

de komst van Ibn Moelana, den Arabier

daar onder behoorende, metter tyd belo

en grooten grondvester van den Mohhamrmedaanschen Godsdienst alhier, ook op

men en al lang behouden hebben
Het is zeker, dat zy van ouds ook het

Eiland Madagascar moeten bevaren heb
ben, alzoo men in de gemeene Javaanschte

Arabia hebben gevaren, dat zy meest schy-

nen gedaan te hebben, na dat zy zich van
’t Eiland Sumatra, en ook van de Maleit-

ten geweel

en Madagascaarsche, gelyk ook in de ge

sche kust, meester gemaakt, en aldus, by

zyn

meene Ambonsche taal veel woorden, en

’t bezit van beide de straaten, van Sunda,

geiallen, die zuiver Javaansch zyn, ont

en van Malacca, genoegzaam de sseutel

moet. Ten ware men stellen wilde, dat

van den ganschen handel van’t Oosten en
van ’t Westen (dat zy boven en benedenswinds noemen) bekomen hebben.

de Madagascaren sexen als de Amboinee

zen) ook op Java wel geweest zyn. Da
men in Amboina gansche geslagten, van
Java oorspronkelyk, vind, hebben wy

in dat van Pati Toeban, die A°. 1510na

Het is zeker, dat zy op Choromande Enook op
en Malabar geweest zyn, aangezien

CEoro¬

de

mandel, en

Java trok, om den Mobhammedaanschen

Hooge of Hof-taal der Javanen (gelyk m audere kuuit een brief van den taalkundigen Heer de sten van

Godsdienst van daar te brengen, en in meer

Jager blykt, behalven dat ik dit zelve on

andere aangewezen. Ook zeggen die var

dervonden heb) wel drie vierde uit Sans

de kust Hitoe, van Giri oorspronkelyk te

kritze of Brachmanize, en ook ten deele
uit veel Malabaarze woorden bestaat, be-

zyn, om welkc reden zy ook van zeer

Indien.

oude tyden af met hen vriendschap onder

halven dat zy ook metzeer veel Decansch

houden, en in tyden van nood ontzet van

(dat de oude Indische, gelyk de Sanskrit

hen gekregen hebben.

ze Heilige taal is) bevonden werd door-

Het is buiten twyfel,dat die van Amboinen Madagascar malkanderen noit bezogten,
en dat zy egter zamen veel woorden van een

en de zelve betekenis in hunne taal vinden, die te gelyk groote overeenkomst
met het Javaansch hebben, waar uit men

spekt te zyn.
Om daar af maar een kleen bewys te geven, als de Javanen ’t Kaleatoer-hout (een
soort van root Sandelhout, gelyk aan de

naam te zien is) willen noemen, zoo ge-

ven zy dit de naam van Rakta Tsjinda-

met reden vast stellen mag, dat de Java-

nam, dat in de Sanskritze taal even eens

nen op Madagascar, en de kusten van Afri

ca, en Arabia, al van ouds moeten geva-

genoemd werd, en in welke taal dit, na
de letter, Rood, of eigentlyk Bloed-San-

ren hebben

delhout betckent. En in de oude Decan-

Indien men de beschryving, door den

sche taal werd dit maar met een kleen.er-

Heer Flacourt van dat Eilland, Ae 1651.

buiging (die geen verandering in de wortel letteren geeft, dat de kenners van de

uitgegeven, maar naziet, zal men bevin
IV. Deel.

Ooster¬
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Oostersche taalen, en van de Arabische bleven. Zeker Maleitsch Dichter, Hhamletter, ten eersten ook wel konnen mer-

za Pantsoer (by zommige qualyk fansoer

Pantsoer,
daar de sta

el der

ken) Reket Tsjindanam, met een en de

geschreven, door onkunde van de Arabi

zelve betekenis genaamd. Het woord

sche letter) dat is Hhamza van Pantzoer ser

Djawa zelt is een Sanskrits woord, en be¬

genaamd,een man door zyn heerlyke Sjaiers
en Gedichten, by de Maleyers zeer be-

tekend in die taal gerst.

Het is ook zeker, dat de Javanen de

oude Heidensche Godsdienst, die, voor
’t invoeren van 't Mobhammedisdom, on

der de Madjapaitze Vorsten plagt stand te
grypen, en ook nog in veel gewesten van

Java gevonden werd, van de kusl van
Choromandel gebragt, en dat zy de Op
per-Goden van die landen, Brama en Eswa¬

roemd, leerd ons deze zynegeboorte-stac

wel kennen, wanneer hy in zyne hoogdravende gedichten den alouden luister, en
verstorve heerlykheid der zelve als uit de
assche weder opdelft, en in haren helderen dag steld.

Marcus Paulus, die beroemde Venetiaansche Reiziger (die ontrent Ao. 1280

ra, godsdiensti; geëerd hebben, en op

en 1290 Sumatra bezag, en ’t zelve als

zommige plaatsen nog eeren.

cen Eiland onder die van Java toen,

Behalven dit hebben zy ook een groot

deel van de eigen letter, die zy gebrui-

esteçam¬

niet

onder een Oppervorst, maar onderver scheide Princen en Vorsten staande, be-

ker, van de Malabaren, en van de Sans

schryft, gelyk hy dat zelf ook Gjava, dat

kritze letter, ontleend.

is, Java, noemt, en daar mede onder re-

Het verdiend ook zyne opmerking.

Nader aan

dat dit Eiland Djawa, dat is, gerst
genaamd in ouder tyden Djabadi of

metking
over het
woord
Djaura.

landen , dan dit eene, zich uirstrekte) ken-

meus, en andere landbeschryvers, in 't

de dit Pantsoer mede, alzoo by dat toen

Gricks labadiev uitgedrukt, en daar byge-

ook bezogt, en gezien heeft.

voegd hebben, dat dit woord Hordei Insula, dat is, het Gersten-Eiland, betekent,
een nette vertaling van dit woord, alzooc

maar een geringe spel-misslag, die de onkundige uitschryvers in de Arabische en

(gelyk wy even zeiden) Djawa, in 't Sans-

Maleitse taal zeer licht konnen begaan, te

krits, gerst, en Diu, in de Indische of
Decansche taal, een Eiland betekend. Al

nader letter daar aan, dan de F, hebben.

’t welke ons vorig zeggen kragtig beve¬
Waar uit

tyden, ter oorzaak van de groote veroveringen , die de Javanen deden, tot meer

Jabadiu geheeten werd , dat Prolo-

stigt.

Dat nu de Javanen, eerst na de vero

blykt, dat

kend, om dat die naam van Java in oude

Hy noemt het Fantsoer , dog dat is

neer, alzoo de Arabiers geen P, en geen
Ten anderen, om dat de Pen de F. by
de Maleiers van een en de zelve gedaante
zyn, verschillende alleen daar in, dat zy bo-

vering van Sumatra, en de naburige lan-

ven de P gemeenelyk drie stippen, en bo¬

nen na de den, hunne vaart zoo verre hebben beginverovering nen uit te strekken, stelle ik daarom vast,
van Suom dat het Javaansch, in de Madagascaar¬

leiers, die daar zoo naaukeurig niet oplet-

de Javaa¬

matra

’t Eiland

sche en andere taalen ingessoopen, mietzeer

ven de F ’er maar een zetten ; dog de Maten, zetten boven de P ook wel menig-

maal maar eene stip, om dat zy vaststel-

Madagas- veel,en met meer Maleitsch vermengt voor- len , dat een Taalkundige zeer licht zal
car schynen komt, dan wel in de gemeene Javaansche konnen zien, wat'er door te kennen gebevaren te

hebben

taal gebruikt werd.

Ten anderen, om dat de Arabiers nog
heden de Maleitsche taal Lisaan Djawi, dat
is, de Javaansche taal, noemen, een naam

die de Maleyers ook aan de Javaansche taa
geven.

Het blykt ook uit de waaren, die de

geven werd, en dat 'er dierhalven drie be¬

hoorden gestaan te hebben.
En hier door is ’t zeker, dat ook de

misslag van Marcus Paulus in 't schryven
van dit Fansoer, in plaats van Pantsoer
veroorzaakt is, om dat de uitschryver een
ofF. in de plaats van een ; of Pge-

Javanen toen in Arabien te koop bragten;
want buiten de speceryen, en het Lignun

stelt heeft. Hoedanige misslagen ’er in zyn

Aloes, of 't Agel-hout, bragten zy daar
meest fyne camfer, en benzoin, welkc

Hy toont, dat die plaats toen nog de
verblyf-plaats en zetel van een Koning was,

werk meer voorkomen.

beide laatste van een hooge agting en waar¬

die dat gantsche landschap, en alles daar

de waren, en toen (gelyk nu nog allerbest op Sumatra vielen. De camfer
wierd toen uit het land der Batas, daar dic
schoon en overvloedig viel, afgebragt, en

ontrent bestierde, gelyk hy dat daarom

in de zee-stad Pantsoer (daar onder behoo

is een Koninkryk, en heeft een Koning op

het Ryk van Fansoer noemt, en 't zelve
als het zesde koninklyk gebied van kleen

Java opgeeft, zeggende daar van : Fansoer

rende) en bewesten Atsjch (gemeenelyk zich zelven, welkers ingezetenen afgoden
Atsjien genaamd) aan de Noord-kant van aanbidden, en den grooten Can (of Chan

Sumatra gelegen, opgestapeld. Een stad,

van Tartaryen erkennen. Aldaar valt de

die eertyds zeer magtig, en volkryk was
dog nu naeulyks meer bekend is. Daar

zy ook Camter van Fansoer noemen, die

zyn nogtans eenige bewyzen van overge-

beter als de andere is, gelyk de zelve mede

beste Camfer, die te vinden is, de welke

te-

was
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A riar. tegen goud in gelyk gewigt betaalt werd

Uit de Historie van Malacca (die ik in 4° 1245.
Naderhand noemt hy deze camfer de Maleitze taal beschreven onder my heb-

weer eens Kafoer Kanfoeri, dat al mede

be blykt klaar, dat de eerste stad, die de

een diergelyke schryf-misslag is, vermits Maleyers bouwden, Singa Poera geweest
't onderscheid van een Cen een P by de is. Ook blykt daar, dat Sulthan IskenArabiers en in 't Maleits maar van eenc der Sjali, hun vyfde Koning, drie jaren
stip is, dewyl zy een Caldusci, en een daar geregeerd hebbende , door den Ko¬
ning van Madjapahit (die toen de vermoPaldus &as uitdrukken.
De Persiaanen noemen de Camfer van genste op Java was) daar uitgedreven,
Baros en van Borneo daarom tot nog toe
ook Kafoer Canfoeri, hoedanig die ook

welk (na miyn rekening Ar. 1248 (dog
na die van andere Ae. 1230 of wel 1252

in den druk van Avicenna voorkomt, dog geschied is, voor welken tyd de Vorsten
by Plempius Caphura Cansurensis vertaald van Madjapahit al meesters van Sumatra,
werd; dog Bellunensis tekentaan, dat men en vooral van Andragiri, schynen geweest

in zommige afschriften van dien schryver
Kafoer Fansoeri vind.

De uitgever van ’t werk van den Arabischen Arts , Serapis, in 't Latyn, heeft
dezen naam het netste getroffen, als hy die

camser daar Capbura de Pansor noemd.
De Twecde koopmanschap, die Suma
tra alleen uitlevert, is de Benzoin, die

daar het witst en schoonste va't, en welke de Javanen, na dat zy meesters van dat

Eiland geworden waren, al mede na Arabia en na de nabuurige landen gevoerd
hebben.

te zyn.

Dit is de hoogste tydstip, die ons in
eenig geloofwaardig schryver voorkomt.
Ook blykt ons uit die Malakze geschiedenis, dat de Koning van Madjapahit, Andragin A°. 1280 aan Mantsoer Sjah, Xe

Koning van Malakka, geschonken heeft.
En was de Koning van Madjapahit
A°. 1340 Arigadja Mada genaamt, en zyn
stad de eerste der drie groote steden, te
weten, Madjapahit, Pasi, Malakka,en
deze zyne stad.
Koblay

A°. 1278 wierden zy door Koblay-Chan

over wint

Keizer van China, of van groot Tarta

Nader be¬

Om deze reden noemen de Arabiers die

vestiging

Sumatraanze wierook, ook Lubaan Dja-

ryen, beoorlogd, die te dier tyd niet al 2v2, of

wi, dat is, DJavaansche wierook; wel

leen volk van Japan en Bengale, maar ookiets 'er af-

van ’t vo

1ige.

ke eerste tongval lu er afgelaten, en de
aa als een Griekze 7, op zyn Africaansch

uitgesproken zynde, zoo is daar metter tyd
Beensjawi van gegroeit, daar de Portugeezen nog eerst Benzawi, en daar na Ben

zowin van gemaalt hebben.
Ook weten de Hindostanders, en die

heeft, spreckt, daar by voegende, dat di

Venetiaan

en hier ou-

aun niemand cynsbaar was, en maar ontrent geder eenen Koning stond, dien de Hollan- weest.
ders nu den grooten Mararam noemen.

Het had bevorens wel onder den Tartar

Madagascar, daar zulke Mirabolaanen val-

gestaan; dog na den afval der Chineezen
waren zy ook van hem afgevallen.

hebben.

Hy zegt ook, dat hy gezien heeft kleen

Java, en dat het zelve inagt koningryken
(die ontrent 3000 mylen, te weten Itaiaanze, in haren omtrek besloegen) ver-

Oit alle deze zaken dan meenen wy zon-

deeld was, dat de inwoonders de afgoden

ncklaar bewezen te hebben, dat de Java

aanbaden, en dit Eiland Zuidwaards zich

ne buiten alle tegenspraak na Choroman
del, en Indien, en ookzeer waarschynelyk op Africa, Madagascar, Arabien, en

de landen, daar ontrent gelegen, gevaren
hebben.

Zedert wat tyd zy dit al hebben beginnen te doen, is niet wel te bepalen, konnende daar af niets naders ter neder stellen.

zoo verre uitstrekte, dat men de Noorder-as, nog des zelfssterren nietzien kon.

Hy voegt hier verder by, dat hy 'er zes vart hy
Ryken af bezichtigd heeft, te weten, Fer van Java
Major, en
lech (in stede van Perlac, de zelve misslag jan Suma¬
in ’t uitschryven als bevorens ) Basmar tra, of Jay-

(voor Pasi) Samara (in de plaats van So-

dan dat dit, om de voornoemde reden, na

zyn verhaal zeer verwerd van groot en

kleen Java is) Dragojam (voor Andragiri

land geworden zyn, is zoo net niet te be¬
palen.

Minor,

moedara , zoo ’t Samarang niet is, alzoc

de verovering van Sumatra moet geschied
zyn; dog wanneer zy nu meesters van dit

hier

1280

een blyk uit, dat de Javanen Zanggibaren

dat Africaansch volle) in Indien gebragt

verd is

Mareus
Paulus de

van Zengi of Zanggi, eigentlyk van Zang-

ook vast stel, dat de Javanen en Maleiers

nen vero

kleen Java of Sumatra te zyn, aangezien
deze zelve Marcus Paulus de Venetiaan

va Major, als een Eiland dat hy gezienis

die naam van Zengi (met betrekking tot

de Javaa¬

aanstonds al mede zeggen zal) overwonnen
heeft; dog dat schynt maar waar van 't

Ae. 1280 en wat daar na, al mede van Ja

len , bevaren hebben. Waar uit ik dan

tra A¬.

(zoo men wil) eindelyk, ’t zy geheel 't
zy ten deelen (gelyk ons Marcus Paulus

zwarte Mirabolaanen te spreken. Dit woord

nu maar in de betekenis van zwart by de
Maleiers gebruikt werd) leverd al mede

1245 door

na Java gezonden, en welke landen hy

van Golconda van Zengi Hararah, dat is,

giber op Africa oorspronkelyk (schoon het

Dat Suma

A1278.

Cambri tin de plaats van Diambi) en Fansoer (in de plaats van Pantsoer) maar de an-

dere twee (die hy niet noemt had hy niet
geueent.

12

Fer-

BESCHRY V INGE VAN
Opperkoning was, waar in ik nogtansge-A' 1304.
Ferlech lag in't gebergte, ’t waren ru-
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Ae 1210.

we Afgodische menschen, die al aanbaden

loove, dat hy mede dwaald. Ae. 1304

dat hen eerst voorquam; ook waren het
menschen-eeters, dog die aan strand woon

waren de Javanen onder de 5e. Ternataansche Koning, Comala, al in Ternate, ge-

den , waren Mohhammedaans.
Het Ryk Basman erkende den grooten

Cham voer zynen Heer, aan welken zy

lamo de 1e of de 14°. Koning van Ter-

zonden; en zy leefden ook als de beesten

nate

Het is zeker, dat 'er van ouds, de Java- Het getal

ra geweest. Het z: n, zegthy, menschen-

nen nog Heidenen zynde, hoewel toer

ecters, en zy moesten zich met houte ve-

eenige ook al Mohhammedaansch gewor-

der Koningen van
ouds haer.

stingen tegen hen wapenen. Men ziet

den waren, vyfof zes magtige Koningen

hier de Noorder-Beeren niet, en het zyn

geweest zyn, als de Koningen van Giri
ook wel Soesoehoenan Giri genaamd die

ook afgoden-dienaars. Dragojam was ook

vol wilde Afgoden dienaars. Zy smoorden
hunne zieken, die hen de Duivel zegt, dat

niet zullen opkomen, en zy kookten, en
aten die op.

Die van Lambri waren ook Afgoden-

van Galoe (die wel de magtigste schynt
geweest te zyn, en in de Priangze landen
zich onthield) die van Madjapahit (dat ag.
ter Soerabaja ontrent DJapan plagt te leggen) van Padjang (niet verre van daar nu

dienaars, berglieden, van welke zommi¬

Mataram, of Kartaloera is, zynde van ouds

gen staarten als de honden hadden.
In Fansoer groeide goede Kamser.

drie mylen van’t laatste gelegen van Damak, en die van Padjadjaran, naderhand
t koninkryk van Jakatra genaamd. Bui-

Dit is wel een mager en sober verhaal
van zoo grooten Reiziger,die 17 jaren den
grootenCham vanTartaryen had gediend, en

Enwat

ook A°. 1343 en 1359 onder Gapi Ma-

niets, dan geschenken van wilde beesten,
Hy was vyf maanden in't Ryk Sama

Hierony-

lyk ook Ae. 1322 onder Sida Aarif Ma-

lamo, de ye Koning, en zoo vervolgens

zoo lang op Java geweest was. Hy zegt 'er
ons weinig , dog alles zeer verwerd, en zoo
duister daar van, dat wy daar op jegenwoor¬
lig niet wel te recht geraken zouden.
Hieronymus van St. Steven, een Ge
nuees, die met Nicolaus Paulus de Vene-

mus van

St. Steven
1570
van Java

zegt

ten welke egter nog eenige andere koningen op Socrabaja, Passaroewan, Tocban,
Panaroekan, Balamboang, en elders, waren.

Hoe deze Koningen naderhand alle on- En hare

der den Keizer van Java geraakt zyn, en namen.
hoe die hun Hof tot in den tyd van Soe-

soehoenan Tagalwangi op Padjang gehou¬

tiaan (vader van Marcus Paulus Venetus

den hebben, zullen wy in het vervolg

sie reize Ae. 1269 ondernam, en Ae. 1270

klaar zien.

daar schynt gekomen te zyn, (of wel Ni-

Zy wierden toen nog geen Koningen,

colaus Paulus Venetus, uit een brief van

of Sulthans (waar door zy nog wat meer

dien Hieronymus, om aan hem berigt van

verstaan maar alleen Kijaij Gedee,dat is,

zyn reize te geven) zegt van Groot Java,

Grooten Heer, genaamd.

dat de Paradys-vogel daar valt, en altyd op
de boomen rust (een grove misslag, gelyk

niet in wezen, veel min bekend, alzoo hetkom

wy onder de stoffe der vogelen elders ge-

toen niet als een wild en woest bosch

toont hebben) en dat het vleesch 'er af

zonder volk, of zonder Koning was

niet gegeten, maar dat het vel en 't hoofd

Te dier tyd was de stad Tsjeribon nog

Sjcich Ibn

Ontrent deze tyd (dat, na de netste re

kening, Ae. 1406 geweest, en nu 316
Vyftien dagen hier af, zegt hy, leggen aren geleden is) quam hier een Arabier,
tweeEilanden, Sandai daar hy mogelyk Ban- Sjcich Ibn Moelana, die ook wel lbn Is-

Moelana

1406.
opt land
an Tsjeri-

bon-

tot een hoed-cieraad gedragen werd.

da mede meend) daar de Noten-muschaten,

raël, en van andere weer Machdoem ge-

en de foelie valt, en Bantam, daar de na-

naamd werd. Dat Sjeich in 't Arabisch

gelen wasschen, en die men van daar op
Java brengt. Een verward verhaal, daar

den Eerwaardigen, en Machdoem , den
Heer betekend, hebben wy bevorens al ge-

mede niet uit te komen is, en dat by mi
maar voor enkel grolwerk te boek staat.
Bericht der
Volgens de oudste verhalen der best beJavaanet
drevene Javanen in de zaken van hun land,
zelf van dit

Eiland.

zegt; dog Ibn Moelana, en Ibn Israel,

(namen, die hy mede voerde) betekenen

den zoon van Moelana, of den zoon van
Israel.

zou het op dit Eiland over 30o jaren nog

Deze Eerwaardige Heer dan , een Moh-

alles Heidensch, en’t land onder vyf vor-

hammedaan van Godsdienst, was uit Ara-

sten verdeeld geweest zyn.

ren, wil ik gaerne van de meeste geloo-

bien eerst op Atsjjen, een stad, en Ryk,
op Sumatra, daar na op Pasi, toen op
Tsjampa, daar na op Diohor geweest, en

ven; dog uit het verhaal van Marcus Pau-

eindelyk op die plaats, daar Tsieribon nu

lus Venetus, aanstonde gedaan, blykt, dat
de strand volkeren van Ferlech, in zyn
tyd al Mohhammedaansch waren (dat nog

is, gekomen, alwaar hy zig zelven op ze-

had , leidende daar een zeer eenzanm dog

wel 40 jaren verschild) behalven dat hy

heilig leven, waar door hy metter tye vecl

van groot Java zegt, dat 'er toen maar een

volk, dat hy in den Mohhammedaanschen

Wat aangaat dat zy toen Heidensch wa¬

keren berg vol Djati- boomen nedergezet

Gods-

JAVA.

GROOT
A 1406. Godsdienst onderwees, derwaards trok.
Om hen te eer daar toe te bewegen, gaf

van Damak en Padjang verpligt agtende
ging by den eersten Prins, en verzogt hem

hy voor, dat hem veele, ’t zy om zyne

heiligheid, en godvrugtigheid, ’t zy om
zyn kennis, gevolgt waren, hoewel ’t waar

dat hy al zyne onderdanen op het buiten

schynelyk is, dat zy zeer listig door hem
medegevoerd, en hier gebragt zyn, om

van gewigt te zeggen had.

een aanhang te maken

zeer erva
ren bevon

den werd

en Padjang
goedkeurden¬

van den Mohhammedaanschen Godsdienst,

en volkeren van Damak, wy maken ulieden bekend, dat door de bestiering van
den Allerhoogsten God ulieder Heer,Ki

quam ook den Kijaij Gedee van Damak jaij Gedee van Damak, van dezen dag, in
die toen van een groot vermogen was deze maand, en in dit jaar, Sulthan van
ter ooren, die dit aan den Kijaij Gedee Damak zal genaamd werden, het geen die
van Padjang bekend maakte, welke twet Ryksraden, en alle die volkeren, aanstonds
Vorsten te meer benieuwd waren , om

toestemden

Gelyk hy aldus Kijaij Damak tot eer Tot sul-

dezen beroemden man te zien, en te hoo

ren spreken, aangezien zy toen al Mohham
medaansch waren ; waar uit men dan ziet,

thans ver

Sulthan, of Koning, verheven had, al
lievenzoo dede hy kort daar aan den Vorst var

dat men hem zoo zeer niet als den grond-

Padjang mede, quam met de nieuwen Sul-

vester; maar veel eer als den grootsten voort.

than van Damak by dien Vorst, en stel-

planter en doorzetter van dien Godsdienst

de dien van Padjang even eens tot Sulthan

op Java, aanmerken moet.

VOor.

Kijaij Gedee van Damak verzogt dien
van Padjang, om mede derwaards te gaan,
en zy vertrolken zamen na’t land van

genoegen van deze Vorsten verricht had,

Tsjeribon, nemende veertig wyze lieden.

Na dat Sjeich Ibn Moelana dit tot groot

keerde hy weder na den Djati-berg, en
wierd derwaards door de Ryxraden van

die in de gronden van die nieuwe lecre

beide die Sulthans met groote statie en

zeer ervaren waren, met zich.

eere geleid.

Nadat zy nu op den Djati-berg gekomen waren, ondervraagden hem deze man¬

Een maand daar na quamen beide deze Gelyk zy
Sulthans met een stoet van tien duizenc hem als

nen over alle die gronden, en vonden dien

man op’t land van Tsjeribon, gaven aar

Heer daar in zoo bedreven, dat zy beken-

Ibn Ifrael mede een heerlyke cernaam, stel

nen moesten , dat dit hunne verwagting

den hem als den Soesoehoenan of Keizei

En daar na

zeer verre te boven ging.
Zy gaven daar kennis af aan deze twee

die Vorster

van Galoh
en Padja¬

djaran be
keerde.

Vorsten, die, daar op by hem gekomen

gesteld.

van den Djati-berg voor, en keerden toen
Ontrent drie maanden daar na versche-En de Stad

zynde, betuigden over zyne komst zeer

verheugd, en over zyne zonderlinge ken-

den nieuwen Soesoehoenan, bragten var

Tsjeribon
oor hem

gebouwt

nis en ervarenheid in den Molzhammedaan

de strandvolkeren vyf of zes duizend man hebben.

schen Godsdienst zeer vergenoegd te zyn.

mede, en gaven last aan de zelve, om een

te meer, alzoo zy nu hoope hadden, dat

bemuurde stad hier te bouwen, die acht

twee Vorsten, in’t Westen van Java zig
onthoudende, de Princen van Galoh, en

honderd vadem lang, en breed, en waar

Padjadjaran genaamd, mede tot de Mo¬

vadem hoog zouden zyn. Dit wierd aan-

vergebragt werden , dat hy ten eersten aan-

nam te doen, waar door hy de gunst van
deze Vorsten nog meer won
En zich on

Soesoeloenan voor-

beide na hun land.

nen gezanten van beide deze Sulthans by

hhammedaansche leere zouden konnen o-

derwierp

Vorsten
van Damak

Het volk nu by een verzameld zynde Die van
zeide hy tot hen : Ol alle gy Ryksrader lbu Ifrael

en byzondere ervarenheid in de gronden

van Damal
cn Paajans

Welk de

hof wilde doen komen, alzoo by hen ier

Het gerugt van zyne groote heiligheid.

Die van de
Vorsten
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schik, en zich zeer aan die twee Vorsten A- 1406.

Hy ging dan na de Galoh, of na de
Priangze landen, en na Padjadjaran, onderwees die Vorsten, en hunne volkeren.
in dien Godsdienst, en bewoog hen niet
alleen, om de zelve aan te nemen; maar

ook om zich aan hem, als hunnen Oppervorst, te onderwerpen.

Daar op keerde hy weder na’t land van
Tsjeribon, en gaf de Vorsten van Damak
en Padjang kennis, dat die twee Vor-

van de muuren twee vadem dik, en drie

stonds begonnen, en na dat die stad voltoid was, is zy Tsjeribon genaamd.

Hy zond daar op die gezanten weder na
hunne Sulthans, en gaf een brief aan ieder van hen mede, om hen voor deze

gunst en hulp te danken.

Ondertusschen geraakte deze Soesoehoe- zyn huwenan Goenong Djati zoo sterk in gunst by lyk.
den Sulthan van Damak, dat hy zyne dog¬
ter aan hem geven wilde, waar op hy daar
mede ontrent Ae. 1406 trouwde, en ’t

land van Tsjeribon met haar ten huwelyk
kreeg

Gelyk hy nu Soesoehoenan over ’t land

En veroresten van Galoh en Padjadjaran niet alleen van Tsjeribon, en over de Ryken van ringen.

belydenis van ’t waar geloof gedaan had
den; maar dat zy ook zyn onderdanen ge

worden waren, op al het welke zy hun
ne toestemming gaven.

Ibn Israel, hier mede wonderlyk in zyn

Galoh, en Padjadjaran was, alzoo maakte
hy zich, onder de naam van de Godsdienst

alomme in te voeren, en onder schyn
van heiligheid, ook meester van het al-

oude Bantam-Girang, zynde de oude stad
I

en
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1406. en zetel der Bantammers, en wierd dus al

Wat nu de Princen van Tsjeribon be-de 1405

mede Heer van die volkeren. Het bleef

langt, hunne geslacht-rekening van SjcichGeslacht

daar niet by maar hy vertrok kort daar

Ibn Moelana af is dezc.
Na hem volgde op den throon zyn zoor

aan ook na Sillebar en Lampon, beide or

het Eiland Sumatra, en onderwierp zich

met weinig moeite ook deze landen.
Het is ook zeer vermoedelyk, dat ce
cnde ge¬
denk-steennige Lamponders, met hem overgekomen,
op Padja¬
van Bantam-Girang verder Oost-op na
djaran.
Padjadjaran (dat twaalf mylen landewaard
in van Batavia legt) getrokken, en zich
op die plaats (wel eer waarschynelykst ook

rekening
der Prin-

Pangerang Pasarean, als Koning van Tsje

Tsjeibon.

Na des zelfs dood volgde weer des zelfs

zoon, Pangerang Depati Soeraga, die mede Koning geweest is.

Na hem quam zyn zoon Panombahan

Ratoe op den throon, die ook als Koning
regeerde.

het Hof der Bantamze Vorsten) zich ne-

Hem volgde zyn zonns zoon Panom-

dergezet hebben, gelyk men daar nu nog
een alouden gedenksteen, ofte tafel, mid-

bahan Giri Laja, die ools als Koning het
Ryk bestierde, en in’t land van Mataram

den in 't bosch ziet, waar op de Javanen

overleden is.

Na den zelven zyn gevolgd zyne drie

nog heden zeer plegtelyk hun offerhanden
doen.

cei va1

ribon

zoonen, Pangerang Manta Widjaja, en

Op deze tafel ziet men zeer oude let-

Pangerang Karta Widjaja, die ook Koningen van Tsjeribon geweest zyn, en
gelyken; dog men heeft, wat moeite men Wangsa Karta, welken Amang Koerat
ook aangewend heeft, tot nog toe niemand tot Vorst van Tsjeribon, met den eernaam
konnen vinden, die het heeft konnen le
van Pangerang Depati Toepati, verheven

ters, die wel het naast na Lampons schrift

zen, ik laat staan uitleggen

heeft.

Deze drie (anders ook wel Sulthan Sa-

Ik heb Pangerang Poerabaja, zoon van

den ouden Koning van Bantam, en de

poh, Sulthan Anom, en Pangerang De-

Heer Gobius, beide zeer ervaren in 't

pati Toepati, of den Panombahan, ge-

naamdj waren in de latere tyden niet anders, dan Princen van Tsjeribon, welis hen onmogelyk geweest, om ’er door ke naam by de levenden nu nog gevoerd
Lampons, hooren zeggen, dat zy daar

groote moeite toe gedaan hebben; dog het

te geraken.

werd.

Zy zyn 'er beide met zyn Edelheid van

Sulthan Sapoh werd ook Sulthan Sam-

Riebeek, L. M. op een van zyne togten
landwaard, na toe geweest, en quamer

so Eleddin, dat is de Koning, zynde de
zonne van den Godsdienst, genaamd

daar in over een, dat dit schrift wel

best na 't Lampons geleek; doggeen van
beiden, schoon hoe ernstig zy zich ook

Aan Sulthan Anom gaf men den eernaam

van Kamareddin, dat is, de mane des
Godsdiensts

En die van Pangerang Depati Toepati

te dier tyd daar weer toe zetteden, wisten
’er mouwen aan te stellen
Zyn dood,
xtoccn.e

Eindelyk quam Soesoehoenan Goenong
Djati, of Sjeich Ibn Moelana, zonder dat

haune Ry- wy’t jaar van zyn dood weten, te sterken.

ven , latende drie zoonen, en voor ieder

cen Ryk na, te weten, voor den cener

betekend zoo veel, als het recht teken der
Koningen
Wat nu de Koningen van Bantam be-

treft, mede van Sjeich Ibn Moelanagesprooten, daar van zullen wy verder onder de stoffe van Bantam spreken.

het Ryk van Tsjeribon ( van welken de
Aangaande nu de Keizers van Java, en Ydele roem
Princen van Tsjeribon gesprooten zyn hunnen oorspronk: de hedensdaagze Kel der Keizers

Zyn Graf

tot Isjeri

bon¬

voor den anderen het Ryk van Bantam

zers geven voor, dat zy van de oude en van Java op

(daar de Koningen van Bantam hunnen

vermaarde Madjapaitze Koningen gesproo kroon en

oorspronk af hebben) en voor den derden

ten zyn,en dat de oude Madjapantze kroon afkomst.

het koninkryk van Padjadjaran.
Zyne zoonen deden hem dat heerlyk,
en gedenkwaardig graf bouwen, ’t geen
een myl van Tsieribon legt, en wy aldaar
beschreven hebben.

Die van

De Soesoehoenans van Java zoeken wel

hunne

nog by hen te zien is; dog dit voorgeven
zoo van ’t cene als van ’t andere, is verdicht.

Het is waar, dat onder hen een gou-Rechte
de en konstig-gewrogte kroon berust, dis waarheid
van deze
allernaast Manilha’s draad-werk schynt t kroon.

Tsjeribor

voor te geven, of de Tsjeribonze Princen zyn; maar dat die door een der Mataram-

zyn geen

Sapoh, Anom, en Pangerang Depati Toe¬
pati (anders wel den Panombahan ge

ze Vorsten van den laatsten der Madjapa-

Keaters

naamd, en die nu nog alleen leefd onder

van Jaya.

hen eenigzins gestaan hadden; dog het is
zeker, dat zy maar als geloofs-genooten in

hunne handen gekomen zyn, is zoo zeker
niet, maar wel dat de Soesoehoenan, die den

onderdanen des

hitze Koningen zou veroverd, en zoo in

de van Soesoehoenan Amangkoerat is 'er

laatsten Koning van Madjapahit overwon,
toen zulk een kroon heeft laten maken,
die zedert aan dit huis gebleven, en de

tusschen hen, gelyk wy verder zien zullen,
een groote verwydering gekomen.

hun slegte afkomst te bedekken, genaamd

vriendschap geleefd hebben; maar ten ty-

Madjapahitze kroon, om zooveel te beter
is.

Om
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A° 1406. Om hier nucen nette en vaste tyd-stip dierhalven hun geslagt niet meer dan 3164. 1406.
En van

op te vinden, moeten wy weten, dat de

jaren verre konnen uitrekenen.

Wy zullen dan eerst een lyst van deze
oude Sulthan van Damak, in welkers tyd
wie, en
Keizers zedert dien tyd geven, en daar na
wanneerSjeich Ibn Moelana op’t land van Tsje-

hun geslagt ribon quam, en zekeren Siroeboed, de
begin genomen

hecft.

eerste van het geslacht der Javaansche Kei-

zers, tydgenooten geweest zyn,en zy

De naamen
der Keizers

van Java.

L2
Siroeboed. Regeerde van
Die zich naderhand noemen liet Ki-

van ’t gene onder hunne regeering, met
ons weten, voorgevallen is, spreken.
Hunne namen zyn deze:

1406 tot 1480.

jaij Gedee van Mataram.

Pangerang, of Panombahan Sida Ka¬

1480 1564.

djanar, of Kadjener.

Pangerang Sida Karappika, of Mobbam¬

1564 1645

med Sulthan Mataram.

Pangerang Masaria, of Soesoehoenan

1645

1670.

Ingalaga, de eerste van die naam.

Pangerang Aria Mataram, of Soesoe-

1670enn1677.

hoenan Tagalwangi.
Amangkoerat de le.

Pangerang Poegar, of Soesoehoezan Pa¬

1677

1703.

1703

1719.

koebowana.

Amaxgkoerat de II7.

1719.

De zaaken, onder de regeering dezer Vorsten voorgevallen, zullen wy, voor
zoo verre zy ons bekend zyn, mede hier voorstellen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Clroeboed ie Keizer of Vorst van Java. Zyn slegte afkomst. Veroverd Mataram,
en laat zich Kijaij Gedee ing Mataram noemen. Sida Kadjanar 2' Keizer van Ja¬
va. Tusschen-verhaal van ’t geslagt des Sultbans van Damak. Kadjanar’s bedryven. Komst der Portugeezen A°. 1510. op Java. Zeldzaam oorlogs-geval des Ko¬
nings van Damak tegen die van Passarcewan. Dat deze Kadjanar waarschynelykst
geweest is. Die geslagen werd, dog de Stad nogmaals aantast. En van zyn Pinang¬
drager doodgesteken werd. Verdere zaken toen voorgevallen. Mohhammed 3. Keizer van Java. Der Hollanders komst op Java Ao. 1596. onder dezen Keizer. En
Zyn llingze toeleg op onze Schepen. Die hem en de Bantammers missukt. Hunne
komst voor Jakatra, en Toeban. Daar zy overvallen worden. Dog zich deftigwee-

ren. Getal der dooden. Hun komst voor Arosbaja. En den stryd daar voorgevallen.
Jan Mullenaar vergeven. Het lek Schip Amsterdam werd verbrant. Hun komst te

Panaroekan, en voor Balamboang. Daar zy een ouden Koning ontmoeten. Verzeilen na Bali, en van daar na Holland. Van Nek’s komst op Java, en zyne te rug-

ge-togt. De Zeevoogd Warwyk gierd op Toeban aan. Die daar wel ontfangen;
dog voor Arosbaja qualyk gehandeld werd. Verliest nog vyfentwintig man. En lost
zyn volk eindelyk. Verdere gevallen onzer Zeevoogden op Java. Een Comptoir op
Gressic opgericht. Verdere zaken onder Keizer Mohhammed voorgevallen. Opperhoofden op Gressic. Frederik Druif Ae. 1616 als Gezant na Mataram. Oorlog met

dien Vorst. Japara verwoest door Adriaan Maartenssoon Blok Ae. 1618. En door
den Opperlandvoogd de Heer Koen Ao. 1619. Vrede daar op Ae. 1620gevolgd. Zyn
geschillen met Bantam. Hy belegerd Ae. 1622. Soerabaja te vergeefs. Tragt meester van geheel Java te werden, Tast Batavia A°. 1628 aan. Verhaal van dit be¬
leg , door een voorzichtig bevel van haar Edelheden meest verydeld, met uitbersting
van 's vyands toeleg, die een- en andermaal op de vlugt gejaagt werd. ’s Vyands verlies. Bericht der gevangenen, en gevaar van de Stad, en ’t Kasteel. En wat de behoudenis der zelve geweest is. Uitval der onze op den vyand. Dien men dwingt 't
veld te ruimen. t Getal der dooden. Onder welke ’s vyands Veld-Heer ’s vyands vaartuigen vernield. Die zich hersteld, en dryft de onzen op de vlugt. ’t Verlies aan wederzyden. Nader bericht van ’t ontzet des vyands, en zyn nieuwe troepen. Bericht
des Konings van Bantam. Verdere ydele ondernemingen des vyands. Twee Edellieden door den nieuwen Veld-Heer gedood, die met zyn leger opbreekt. De Keizer be¬

legerd Batavia op nieuw A°. 1629. Verzoekt eerst weer vrede. Die toegestaan werd.
Om wat reden by dat dede. Zyn toeleg lekt uit. Last harer Edelheden aan twiee
jach-
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jachten. Warga gevangen, bekend alles. Waar op haar Edelheden alle toevoer afsnyden. Versterking der Stad Batavia. Tagal, door de onzen verbrant. Des Keizers

leger verschynt den 22 Augustus voor Batavia. Staat van dit leger. Werken door
de onzen verbrant, ’t Verlies aan weerzyden. De Kapitein van 't Kasteel gequetst.
De dood van den Opper-landvoogd de Heer Koen. De Tekening van Baravia toen.

De Heer Specx tot Opper-Landvoogd van Indien gekoren. Wat de vyand daar na
verricht heeft. Die groot gebrek leed. Ongeluk onder de onzen voorgevallen. Be¬
wyzen van der vyanden nauer aanvallen. Werden door menschen-drck genoodzaakt
te wyken. Beschryving van die reduit. De vyant trekt den 1 November af. Verdichtzelen wegens de Prins van Madura’s doot. Sterkte van ’s Vyands leser. Ver-

lies van den Keizer by deze tocht. Gerucht van een derde belegering van Batavia

A°. 1631. Verbod aan de Javaanen Ae. 1640 van in ’t Kasteel ie komen. Dood
van Mohhammed Ae. 1645.

3.. 1405.

E eerste van deze Keizers was Si-

Si oeboed

Mataram, dat is, den grooten Heer van A. 1480.

eboed genaamd. Deze was geen

Mataram, noemen liet.

1e Keizer

of Vorst

van Jara.

E

Keizer, nog Koning; maar een
slaaf van den Sulthan van Damale, diege-

kleene plaatzen, daar ontrent gelegen, en

woon was gras voor zyn paarden te haa-

quam niet lang daar na, of Ae. 1480, na

len.

dat hy met zyn struikroven, en 't bestie-

Zyn ssechte
afkemst.

Naderhand veroverde hy ook alle de

Hy, eenig quaad ontrent de bywyven

ren van Mataram, vier en zeventig jaren

van dien Sulthan bedreven, en gehoord
hebbende , dat die Vorst hem dooden wil¬

doorgebragt, en den ouderdom van dicht
by de honderd jaren bereikt had, te ster

de, nam de vlugt na den Sulthan van Pa- ven , latende zyn Ryk, dat toen nog kleen
djang, die als een goedaardig Vorst hem was, aan zynen zoon Pangerang Sida Ra- Sida Kain zyn dienst aannam, en een vrouw, een djanar (die ook wel de naam van den Pa-djanat
2c Keizer
nombahan Kadjener draagt) na, die Ao
huis, en rystvelden gaf.
van Java.

Na verloop van eenigen tyd, bedreef hy daar weder eenig quaad, stal de

goederen van dien Sulthan, ja zelf ook

1480. op den throon quam.
Wy moeten, eer wy de zaken onderTusschenKadjanar voorstellen, hier eerst een ver-verhaal van

zyne bywyven, en verkogt die aan deze

haal inlassen , dat de Javanen zeggen, voordes Sul-

t geslacht

en gene dorplieden, het welk door de al tot de geschiedenissen van hun land te thans van
Sulthan van Padjang vernomen zynde, behoorenDamak.

zoo wilde ook deze hem dooden; dog Si-

Zy geven dan voor, dat de oude Sul-

roeboed, dat hoorende, nam de vlucht na than van Damak, boven welkers leeftyd
den Soesoehoenan Goenong Djati, of zy niets ordentelyk weten te verhalen,
Sjeich Ibn Moelana, biedende zichaan, om agt kinderen, ten deelezoonen, ten deele
hem te dienen; maar die wilde hem niet dogters, gehad heeft.
aannemen.
De oudste van deze, een dogter zynde,

Daar op nam hy de vlugt na de kleene was Ratoe Mas Pamantingan genaamd.
dorpen, voegde zich by eenige ervarene
De volgende, een zoon, voerende de
buffels- en koejen-dieven, die gewoon wa- naam van Pangerang Parwata, na welken
ren op de gemeene wegen te rooven, en Pangerang Madepandan volgde. Uit dit

te stelen, en wierd eindelyk hoofd van verhaal (en ’t vorige) zal de lezer wel

een troep van veertig of vyftig zulke ga-

zien, dat Pangerang, een Prins, en Ra-

sten.

toe, een Princes betckend.

Deze wierden met 'er tyd zeer stout, en

allenskens zoo magtig, dat zy, tot drie
honderd mannen aangegroeid, dezen Si-

roeboed nu plegtig tot hun hoofd verko-

ren, om dat hy ondernemend, doortrapt

den zoon van den Soesoehoenan Goenong
Djati quam te trouwen; die egter toen

en van een aanzienelyke gestalte was, waar

nog onder den Sulthan van Damak stond.

door hy als een geweldenaar zich alomme
Verotern

Na deze volgde Ratoe Mas Njawa, en
nog een dogter, die tot Pakalongan gewoond heeft, en nog een andere, die met

zeer ontzaggelyk wist te maken.

Naderhend ging Siroeboed de wegen

Dat hy ’t land van Tsjeribon met die

dogter ten bruidschat krecg; hebben wy
gehoort; maar hy gaf hem ook een stuk

Mataram. van Mataram verspieden , dat toen maar

geschut, Sadjjmat, den beschermer of den
in eenige dorpen bestond, die geen Ko¬
afweerder, betekenende, ten huwelyk.
Zy verhalen daar by, dat de Koning
ning hadden, en niet sterk bevolkt, vermits daar niet boven de twee of drie van Bantam, of Padjadjaran, ook een dogter van den Sulthan van Damak nam, en
honderd lieden in waren.
Eu laat zig
Deze overviel hy door list, en maakte dat die zich toen mede onder dien Sulthan
Kijaij Ce¬
begeven heeft, dat met ons vorig verhaal
de iug Ma zich, eer zy zich zelven wapenen konden,
van zyne verovering van Bantam-Girang
taram noe volkorten meester van Mataram, na welmest.

ken tyd hy zich zelven Kijaij Gedee Ing (dat egter veel netter is) niet wel overeen
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zoo het noit onder Java gestaan heeft en Ae 1311.
Madura, als gezante verscheen, om Ta¬

Eenige tyd daar na kreeg de Koning garil, Koning van Sunda, een van ’s Keivan Bantam een dogter by deze vrouw,

zers onderzaten, aan te zeggen, dat hy

die hy aan de zoon van den Pangarang binnen anderhalve maand ook binnen Javan Jakatra uithuwelykte.

De jongste dogter van den Sulthan van
Damak trouwde met den Pangerang van
Balora, die daar mede het land van Balo
r ten liuwelyk kreeg.

para komen moest, om den Koning van
Passaroewan te beoorlogen.

Hy voegt 'er by, dat de gewigtigste
land zaken dezer Vorsten toen (gelyk ook

nu nog) vooral die van vrede en oorlog
door de viouwen behandeld wierden; maar
mak, viel dit Ryk in handen van den Suldat deze vrouwen geen jonge dogters mog
than van Padjang, die den Rykszetel na ten zyn, op dat haar eer, en daar door de
Padjang verplaatste.
goede zaak, waarom zy uitgingen, niets
Deze wierd naderhand door Kijaij Ge- te lyden zou hebben. Egter mogten dit
dee van Mataram, de vader van Kadjanar, geen andere vrouwen , dan die bewys konNa de dood van den Sulthan van Da

overwonnen, en dus wierd deze zyn zoon den doen, dat zy wettig getrouwt, of wena zyn dood hier mede bezitter van.
Kadjanat
bedryven

Deze Kadjanar nu Koning van Mata-

tot 7 2 Sooo aangegroeit waren.
Komst dei
Onder dezen Vorst zyn de Portugeezen
Portugee A 1510,of daar ontrent, op Java eerst
1510.

op

Java.

gekomen.
Alfonsus Albukerk toen Antoni A¬

te helpen.

Daar op trok de Koning van Damak

Dat deze

met een vloot van 27ooschepen (het zul Kadjanat
waarschylen maar parahoes, en kleene vaartuigen

nelykst ge-

geweest zyn) na Passaroewan, om dien weest is.
Koning aan te tasten.

breus na de Moluccos gezonden hebbende,

Hy quam ontrent de Rivier Hicandurea (die ik noit heb hooren noemen, en

rius, Jarricus, Maffeus, en meer andere

niet vinden kan) stellende de Koning van
Panaroekan tot zynen Zeevoogd, en die

Na dezen tyd liepen zy, by hunne tog

van Sunda tot zynen Veld-Heer aan.

lyk daar aan (gelyk ook Garcias Henrik

Daar op wierd de vyand zeer moedig
aangetast, dog de Keizer kreeg 'er wakkei

Ao. 1521. deed) maar hebben zich ook

klop, verloor 3oooo man, daar onder

op Panaroekan, een stad, cenige mylen

drie Komngen, behalven dat 'er agt Pati’s gevangen raakten, en de Koning van

ten na de Moluccos, niet alleen gemeenc-

benoorden Balamboang, nedergezet, daar

zy by dien Koning zelf Ao. 1596 nog zeer

Sunda geheel op de vlugt gedreven, en

gezien waren.

tot driemaal toe gewond wierd.

Ook hebben zy naderhand zich op Ban

Hier door geraakte het gansche Leger

tam, Japara, en in meer steden van Java

in verwerring, en de Keizer wierd niet

wel geplaatst; dog niet veel van opmerking uitgeregt, dan dat zy tot Bantam, en

alleen met een pyl gequetst: maarook genoodzaakt, zich te water te begeven, waar

elders, daar zy konden, ons veel quaad

gedaan hebben.
oorlogs ge

mannen op Japara, om zynen Oppervorst

is hy met zyn jonk op Gressic (by Oso-

Agacime genaamd) Ao. 1511 aangelopen

Zeldzaam

den, en dat hare kinderen van haar zelfs

gezoogd waren, waarnemen.
De Koning van Sunda nu, dezen last
naam latende geven, veroverde in korten
bekomen hebbende, verscheen op den be¬
tyd veel andere steden en dorpen, dwingende die van ’t Oosten en ’t Westen om stemden tyd met 30 Gilala’s (zekere Inzich in Mataram voor hem te komen verlandze vaartuigen) en 10000 strydbare

ram geworden zynde, en zich ook dien

nederen, waar door hy een grooren toe
vloed van onderdanen krceg, die nu al

sen A¬

duwen van een wettig huwelyk gewor-

Onder dezen Kadjanar, en wel in het

door hy byna verdronk

De Roning van Passaroewan had maar

9oo man verloren , en pas 300 gequet-

laatste van zyn bestier, is het zeldzaam ge-

sten bekomen, dat by het andere niet te

nings van

val voorgekomen, dat de Portugees Pin

noemen was,

Damak te

to van de Koning van Dema (Damak wil

val des Ko-

gen die
Passaroe

wang

van hy zeggen) op deze wyze verhaalt. Hy
zegt dan, dat hy van Goa na Sunda trok
(dat toen zekerlyk Jakatra, en ’tgeen met
de naam van Sunda Nalappa rog lang daar
na bekend was, gelyk het doorgaans by
de Portugeesche schryvers als Sunda voorkomt) alwaar zckere Njaij (Juffrouw in't

Javaansch) Pombaja, van wegen den Ko¬
ning van Dema, Keizer van Java, Angenia (wat dit is, weet ik niet recht; dog
’t schynt my Engano, een Eiland nietverre van Java, te zyn) Bali (dit is mis, alIV. Deel.

De Keizer lag de schuld van dit groot Die geslaverlies op de quade wagt, by den Koning gen werd.
van Sunda gehouden.

Hy vergaderde daar op al zyne Koningen en Vorsten, en zwoer op den Moz¬
hhaf of op den Coraan, gemeenelyk den
Alcoran, genaamd) met zyn heir niet te

zullen opbreken, voordat hy die stad verdelgr zou hebben

Hy liet dierhalven de zelve drie maan-

den lang met vyf beukeryen beschieten,
en met meer als 1000 ftormladders be

stormen; dog verloor naderhand, na veel
K

ver-
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vergeefsche moeite by ’t aantasten van een

Men tast den jongen aan, en men pynigt 1511.

hoog en zwaar gebouw, nog ruim 4oooo
man, behalven veel Koningen, en Patis,

hem, om te ontdekken, met wat voor
een toeleg hy dit mogt gedaan hebben. Hy

waar tegen die van Passaroewan maar Sooc
man verloren hadden.

om geen andere reden gedaan had, als om

Het leger van den Keizer was 8ooooc
man sterk geweest, en hoewel 'er veel volk

met dit kloppen op zyn hoofd aangedaan,

naals aa1

aast.

zeide, dat hy dit vrywillig verrigt, en
zig over den hoon, hem door den Keizer

af gesmolten was, gaf hy egter den moet

te wreken, dewyl de Keizer hem als een

niet verloren, om den Koning weder aan

hond, die over de straat loopt, geslagen

te tasten alzoo by gehoord had, dat zyne vyanden meest gesneuveld waren, en
dat de Koning ook gequetst was.

had, zonder eens in opmerking te nemen,

Dit porde hem te sterker aan, om dien
Vorst nu eens by dag aan te grypen, om ’t
welke met te beter hope te doen, gafhy
zyn volk negen dagen tyd, om zich daar
toe volkomen in postuur te stellen.
Na dat 'er zeven dagen van om waren,

vergaderde hy zyn grooten Raad, om nader over den storm, die men doen zou,
te spreken. De gevoelens in den zelven wa-

dat hy de zoon van Pati Pondang, Heer
van Soerabaja, was

De jongen wierd aan een paal geregen,
en ’t zelve (om alle wraak af te snyden)
deed men ook zynen vader, drie broeders,

en nog twee en zestig van zyne naaste
bloedvrienden, zoo dat zyn gansch ge-

lacht over dezc Keizers-moord uitgeroeid
wierd.

Men lei ’s Keizers lyk in een kes met

ren zoo strydig, dat de Keizer ieders ge-

kamfer, en kalk, en begroef het in een
groote jonk vol aarde, tot dat men, het

dagten schriftelyk eisschen moest

na Damak bragt, en ’t zelve aldaar in zyn

Terwyl dit geschiede, had de Keizer
een jongen van 13 jaren, die zyn betelfpinang-drager was, by zich; van welken hy een pinang eischte; maar die jon-

graf begroef
Daar op deed de Koning van Sunda,

gen hoorde dit niet. ’s Keizers mond ondertusschen zeer droog werdende, eischt
hy weer een pinang ; dog wierd al weer

niet gehoord, om dat de jongen te yverig,
na ’t geen 'er gesproken wierd, luisterde,
zoo dat hy ten derde maal een pinang eischte, waar op een van de Heeren dien jongen by de slip trok, en zei, dat by den

als Veld-Heer, alles afschepen; dog de
vyand , ’er van verwittigd, sloeg hem
eerst 12000 man af, nam nog twee Koningen, en vyf Pati’s gevangen, onder
welke ook hun Casisi Moelana, of Op-

per-Priester, op wiens raad de Keizer daar

gekomen was.
Zy verbrandden 4oo schepen met de gequetsten ’er in daar op de Reede, en hadden aan hun kant niet meer als 4oo man

Keizer een pinang geven zou.

verloren.

De jongen, toen op zyn knien vallende,
bood den Keizer uit zyn goud doosje een

gekomen was, bevond men, dat men

pinang aan, en hy 'er, volgens gewoonte

180000 man verloren had.

twee a drie siri-bladen uit nemende, klopt
den jongen met de hant zagtkens op't hoofd.

zogt men agt mannen uit de Hoofden de

zeggende : Zyt gy doof, dat gy niet hoord?
Daar op ging hy weder voort, om met

uit te kiezen.

Na dat men nu met het lyk op Damak

Alzoo ’er nugeen wettig erfgenaam was

Verdere
zaken toen

volkes, om ’er een ander Keizer van Java voorgevalcn-

Deze, malkanderen niet konnende ver-

zyne Raden te spreken.
De jongen volgens den lichtgeraakten

staan, zoo geraakten de Soldaten onder-

pinang.

aard der Javanen, gelyk ik ergens breeder

tusschenaan’t rooven, plunderende in vier

Arager

aangehaald heb, en waar van men hier een

doodgeste

zeldzame preuve in zulken jongen kabouDaar op quam de Koning van Panaroeter ziet) die dit slaan op zyn hoofd voor kan, die Zeevoogd was, en liet aldaar
den grootster hoon opnam, wierd over dewel 8o van die maats aan den oever opze daad des Keizers, die hy als een daad
hangen (hy meint krissen; want de Javavan de uiterste veragting aanzag, zoo ver- nen weten van geen hangen) waar over
woed, dat hy, daar over eenige tyd aan zich de Pati van Tsjeribon, Kijaij An-

En van zyt

ken werd.

den anderen, zonder dat men het merkte
gehikt hebbende, besloot dezen smaad te
wreken. Hy trok daar op een kleen mes

dat tot een speeltuig aan zynen gordel hing
en trof den Keizer daar mede in zyn linker borst zoo wel, dat hy, doodelyk gewond, ter aarde stortte, niet anders zeg-

dagen wel 100 jonken.

seda geraakt vond, oordeelende, dat die

Koning in zyn ampt getreden was.
Hy vergaderde daar op 6a 7oooman,
en viel in 't Hof van den Koning van
Panaroekan, met toeleg, om hem te
rangen. Die van Panaroekan zogten hem

gende; dan, k sterf; en hy was ook een

wel ter neder te zetten; dog zy drongen
er op in, en dooden wel 30 40 lieden

oogenblik ’er na dood.

van Panaroekan.

De Raad, hier over zeer verschrikt
zynde, onderzogt 's Keizers wond naeu-

Die van’t leger dit voor een smaad,
dezen Koning aangedaan, aanziende, en

wer, en bevond, dat het herte geraakt was. dit voor dien Vorst willende wreeken,
vie-

GROOT
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viclen (nog wel (ocooo man sterk) mei
een gedeelte van ’t zelve op’t huis van den
Stads-voogd, Rijaij Anseda, aan, en sloe

gen hem, en wel 100oo van de zynen,
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kennen , om dat hy zich langen tyd tot ° 1596.
Malacca opgehouden, en daar door zulken
genegenheid voor de Portugeezen gekregen had, dat de Javanen vreesden, dat hy

dood.

hen onder het jok der zelve brengen mogt
Zy verdelgden ook de stad Damak,
Hy wierd echter overal zeer eerbiedig
tastten die wel op 10of 12 plaatsen aan ontfangen, en van de Koningen zelf niet
verbrandden die tot de grond, en leiden anders dan sombayende tof eerbiedig bukdaar wel 100000 huizen in de asch.
kende) aangesproken.
Men zegt, dat 'er wel 3oooooman naHy stond ook voor een grooten dron
derhand nog dood gebleven, en nog wel kert, en speeler te boek, waar door hy

zoo veel gevangen en tot slaven verkogt
zyn. Het geroofde gout, zilver, enz

wierd op honderd millioenen gouds ge
schat

Ondertusschen wierd tot Japara de Pa-

ti van Cidajoe, Vorst van Soerabaja, to
Keizer van Java gekoren.
Dit is zoo ’t verhaal van Pinto ; dog
komt in veel omstandigheden niet over een

met dat der Javanen, die men oordeelen

Nu is 't by hen zeker, dat deze Ka-

Hy op den 3 dito, Kapitein Houtman
met zeven of acht Adelborsten achter en

vereenstemmen

Deze liet zich naderhand Mohhammed,
en Sulthan van Mataram noemen.

Hy dede meer veroveringen, dan een
van zyne voorvaderen, overwon veel ste-

moetende, heeft hen in zyn paleis, dat
buiten de stad stond (alzoo by binnen Ban-

tam niet vernagten mogt) geleid, en
op eenige fruiten van dat land onthaald.

Die van Bantam (schoon zoo groote
schelmen, als de andere) lieten de onzen,

verhaal verschilt.

hoede te zyn, alzoo hy voorgenomen had

Het is onder dezen Mohhammed ge

mei A

de Hollanders op Java verschenen zyn,

zer.

weg, met een trompetter, die zomtyds
opblies , en ettelyke matroozen ont-

quantsuis uit genegentheid, waarschou-

wecst, dat eerst de Engelzen, en daar na

Java onde

voor hem, alle in ’t zattyn en fluweel gekleed, en met degens gewapend, op den

den, en kreeg een magt van 502 6oooc
man by een dat zeer veel van de magt des
Javaanschen Keizers volgens Pinto’s vorig

ders ko

dezen Kel

m de schepen af te loopen

Ao. 1564 gerust op zyn bed, van ouderdom gestorven, en een Vorst van over de

zeker is't, dat hy zyn Ryk aan zynen zoon
Pangerang Sida Karappika op dien tyd nagelaten heeft, waar in alle de Javanen o-

1576. O1

loften dede ; dog ’t was hem nergens anders om te doen, als om tezien, of 'er ook
hope voor hem , en zyne makkers zyn zou,

djaner na 84 jaren geregeerd te hebben,

honderd jaren geworden is; en niet min

De Hollan-

Zy gingen ’t gansche Schip door, om

andere schepen, daar hy mede groote be-

niet

van Java

tigen. Zyn oudste zoon, een Prins van
20 jaren , was fraei gejuweeld.

weten, of ’'er een vreemde aan de kroon

tigen erfgenaam van zyn kroon naliet, of

3e Keizer

ta Widjaja, nevens eenige Portugeezen,
op 't Schip Mauritius, om dat te bezich-

best zullen kennen, en altoos wel zullen

quam, en of de Keizer een zoon,en wet-

med

Hy quam den 2 dito met zyn twee zoonen, Pangerang Karappika, en Aria Mar-

alles dog wel af te kyken, hoewel hy by
den onzen zeer minnelyk zyn dienst en
hulp aanbood. Dus bezag hy ook de twee

moet, dat de geschiedemissen van hun lanc

Mohham

zyne agting by ieder een meest verloren
had.

toen de vier eerste schepen na Indien, te
weten, Mauritius, Hollandia, Amster-

wen , om dog voor den Keizer op hun

onze schepen te overvallen.

Het is zeker, dat de Portugeezen hem
daar toe met groote beloften omgekogt
hadden, en immers zoo waarschynelyk

uitgezeild, en Ao. 1596 den 19 Juny eerst

dat de Bantammers ’t hunne (hoe zeer zy
ook veinsden) daar toe wel gedaan hebben. Hy tragtte ook wel, om het uit

dam, en ’t Duifken Ao. 1595 den 2 April
op Bantam, en naderhand op andere plaat-

te voeren; dog alzoo by merkte, dat de

sen van Java gekomen zyn, alwaar zich

onzen op hun hoede waren, zoo wilde hy

onze Opperkooplieden (anders Commie-

’t over een anderen boeg wenden.

zen genaamd) zedert den 23 dito Kapi-

De onzen ondertusschen, hunne looze

teins, en Kornelis Houtman zich Opperkapitein noemen lieten.
Op dien zelven tyd was de Keizer van JaZyn slingze

streken al kennende, lieten zoo wel den
Bantamzen Landvoogd, als den Keizer

toeleg o

va daar ook, en quam den 1 July tegen

ondernemen wilden, alzoo zy al de aanssa-

den avond nog in Bantam, van welken in

gen zeer wel wisten, en daar tegen waak-

onze Dagverhalen aangetekend staat, dat de
Portugeezen hem zoo noemen, om dat

ten. Dat zy ook ’t voorgeven der Portugeezen, die hen voor roovers, of voor

zyn vader ’t opperbewind over de meeste

Engelschen uitmaakten, niet wilden geloo-

Koningen van Java gehad had; dog dat
de Javanen hem niet als Keizer wilden er-

digen, betuigende ieder om ’t zeerst, nergens

onnen scnc
pen.

weten, dat zy dog op hun schepen niet

ven. Zy lieten zich beiden zeer ontschul-

van te weten.

K 2
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Ondertusschen liet de Keizer de onzen

Die hem en

pden 8en ten eten verzoeken, dog die
de Bantam
ieten weten, dat zy niet wel te pas wamiers, mis¬
reu, om dat zy verstaan hadden, dat men
lukt.
hebben.

de Sjahbandar, ziende dat het nu zyn tyd
was, zyn kris trok, meteen groot geschreeuw

gen te vergeefs waren, aanvaardde zeker geschenk, dat de onzen hem zonden; en

ontschuldigden zich weder ten hoogste,

dering 'er onder gemaakt, dat zy 'er ook
een deel den hals braken, waar door zy

ren. Dit was dan oorzaak

dat hy ook

den moed geheel zakken liet

en den 11en

ren.

gelegenheid kregen, om boven te komen,
en door ’t gebruik van een steen-stuk de

Den 4 November quam de Keizer we-

verdere Javanen over boord joegen, schic-

der aan boord, verzoekende een van de

tende toen nog een prahoe met gequetsten

ledige, en by ons genomene jonken. Dit

en anderen, die daar ontrent lagen, in de

wierd hem zedig geweigerd, alzoo de eigenaar daar om komen mogt, en zy die

grond,

dan aan hem wilden geven. Ook gaven

re Tinggans, die na de Pinas gevaten wa¬

zy hem kennis, dat zy van al zyne aanslagen op de schepen zeer wel onderricht wa-

tyd niet uit te voeren, maar om voor't

ren, waar tegen hy zich weder niet wei-

chip Amsterdam over te roejen.

Dit slecht gezicht gaf aan de drie ande-

ren, redenen, om hunnen aanslag op die

nig ontschuldigde, klagende met eenen,

Die van de andere schepen, ontwaard

dat hem die van Jakatra daar ook niet had-

hebbende, dat hier onraad was, hebben

den willen dulden, en dat die van Ban-

hunne chaloepen met volk op die Ting-

tam hem al mede verstooten, en daarom

gans afgezonden, 'er een van agterhaald,
en zoodanig gehavend, dat 'er weinig afgekomen zyn

dat die van Bantam wel haast met een vloot

Die van Toeban, welke met die van

op hen afkomen zouden, hoewel men

Cidajoe en Soerabaja eene lyn trokken,

naderhand hoorde, dat hy die van Bantam

dit vernemende, quamen met 13 andere

zelf overvallen wilde, weshalven zy zich
daar tegen, door ’t maken van eenige hoo¬

velke die van de schepen zoo sterk schoo-

ge wallen, voorzien hadden.

De onzen ondertusschen, om goede re.
denen verzeild zynde, quamen den 13en

raartuigen, vol volks, op hun af, onder
ten, dat zy genoodzaakt wierden weer na
de wal te keeren

De onzen ondertusschen, aan ’t Schip

dito voor Jakatra, en den 2 December af

Amsterdam gekomen zynde, zagen hoe

en aan de stad Toeban, die nevens Cida-

deerlyk het daar gestelt was. De neef van

joe en Soerabaja, voor een van de groot

sangen; dog den s dito quamen zes Ting-

de Schipper, een borst van 10 of I1 jaren , hadden zy nog wel 13 steeken na
zyn dood gegeven , dat de onzen zoo bitter tegen de gevangene Javanen, die zy
bekomen hadden, maakte, dat zy die ook

gangs vol volks na de schepen, waar af

aanstonds deden doorstooten.

zich drie na 't Schip Amsterdam, en drie
na de Pinas het Duifken begaven.
De drie eersten hadden twee koebee¬

Zy hoorden daar mede, hoe deze schelmen hen al van Bantam af gevolgd, en op

akatra by hen gekomen waren , om , waar

sten in, die zy zeiden aan die van ’t schip

het mogelyk, hun met een jonk met noo-

Amsterdam te willen vereeren, een van

ten-muschaten te bedriegen, 't welk hen

hun gewoone streeken, als zy schepen

nislukt zynde, waren zy op Japara
aangeloopen, om hen daar te wagten, en

wülden overvallen.

Daar op quam de Sjahbandar, aanvoer-

der van dien troep, aan boord, en deed
de beesten aanstonds overhyssen.
Terwyl men daar mede bezig, en 't

scheepsvolk in den arbeid was, zonder dat

zich

deltig we-

braadspeten, spiessen, en zabels zulke red-

Zy wierden 'er, in schyn, zeer wel ont.

vervallen

De andere maats, die beneden waren, En

de Portugeezen voor de vier bloote sche-

ker.

mnenden.

an Schellinger, en meest alle de anderen

daar op niet verdagt, en zonder geweer zynde, deerlyk overvallen,en eenige vermoord,
of ten minsten doodelyk gequetst wierden

pen vier duizend ryxdaalders boeloofd wa-

ste steden van Java bekend was, ten an-

Daar zyo-

Hy wierd daar in aanstonds van de zynen gevolgt, waar door ook de Schipper

dit vernemende, hebben ten eersten met

by de onzen zoo verdagt gemaakt hadden.
Daar beneven waarschouwde hy de onzen,

Toeban.

van Amoc (dat is: sla dood) en Verhel de
keel af stak.

daar ’t nogtans zeker was, dat hem door

na Jakatra vertrok.

voor Jaka

Verhel, aan den Sjahbandar vraagde: Wat
zal al dat volk aan boord doen: Waar op

vol wpenen was, ’t geen hem zoo verbaasde; dat hy ten eersten vertrok, vragende den Kapitein, wat redenen hy had,
om zoo vergramd op hen te zyn.
De Keizer, ziende dat al zyn aansla-

tra, en

weshalven de Opperkoopman, Reinier

hen daar een Spaanze vyg zou gegeven
Men geleidde de Bode des Keizers, in
’t uitgaan, uitdrukkelyk over al daart

Hun komst

men iet quaads vermoede, quam ’er zeer A' 1596.
schielyk veel van hun volk binnen boord,

hier weer by hen gekomen, om voor Toeban, of Cidajoe, nu de rol, aangezien
de Koning hen van onze komst gewaarschouwd had, verder uit te speelen.
Getal der

By dit gevegt waren 150 Javanen; dog dooden.
van
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A 1596. van de onzen maar 12 dood gebleven.
Dit onverwagt ongeval deed de onzen

Den 25en dito quam Jan Molenaar Jan Mole¬

Eiland Madura loopen, daar zy den 6 De-

Schipper op ’t schip Mauritius, zoo als zy naar vergevenvoor Luboc ten anker lagen, schielyk, en

cember 1576 voor de stad Arosbaja ten
anker quamen.

voor Aros

baja.

pinnen een uur tyds te sierven, die geo-

Die van de stad zonden daags 'er aan een

Prahoe met 28 man aan boord, zeggerde
eenige speceryen van een schip in te hebden , dat daar over een jaar zou gebleven

pend zynde, bevonden wierd vergeven te
zyn, waar op Cornelis Houtman, verdagt van heim deze kock gebakken te heb-

zyn. Dit waren maar verdichtzelen, om
de onzen daar te lokken. Zy wisten dit

ben, alzoo zy de gansche reize zeer once-

ook wel; maar ontveinsden ’t, en deden

zet, dog den 30 weer ontslagen, en vry

aan hun oversten nog een geschenk.

nig geweest waren, den 27 dito vast gegesproken wierd, hoewel ’t vermoeden

Den Sen dito quamen'er drie Parahoe’s

Amsterdam voor dit Eiland, alzoo zy

vroeg, of de Koning, en Opperpaap wel

zelve niet langer wisten boven u'ater te brand.

zou mogen aan boord komen, brengende

houden, volgens genomen besluit, ver
brand ; en dien zelven dag verzeilden de
schepen van daar, ziende den 18 dito Hun komst
’s morgens den brandenden berg van Pa-

zwaar gequetst was, quam uit zyn hut na

en met zulken kragt gesprongen was, dat

de kajuit, en zou, zoo 't hem niet belet
was geworden, zekerlyk dezen Tolk uit

nad, behalven dat men in drie dagen ’er

ritius, maar niet aan ’t schip Amsterdam,

len.

aerd ver

te lanaroenaroekan, die A. 1596 eerst opgeborsten,

men scheepte die tolk ten eerste met dit
antwoord af, dat zy wel aan ’t schip Mau-

voorgeval

Amsierdam

schyn te geven.
De Stierman van dit schip, die nog

de wereld geholpen hebben, om zyn moed
aan den zelven eenigzins te koelen ; dog

En de

van vecien egter op hem blecf.
Het Schip
Den Ien january 1597 wierd het schip

van land , in de eerste van welke een tolk
was, die aan die van 't Schip Amsterdam

eenige geiten, wat ryst, en andere verversching mede , om dit werk eenigen

siryd daar
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dito van daar vertrokken.

ten eersten van daar vertrekken, en na 't

Hun komst

A V. A.

dureczen niet een hair beter, als de ande- Ae 1597.
re Javanen, waren ; weshalven zy den gen

of aan de Pinas, komen mogten.

Ondertusschen zagen zy den Koningen

kan.

t wel 10000 menschen 't leven gekoit

geen dag-licht van wegen den rool had
konnen zien. Deze zwaval berg nu gaf
te dier tyd ook een zeer grooten en donke-

ren rook van zig. Zy quamen daar op den
21 dito ontrent de stad Balamboang, die

zy nu nog zwaar belegert vonden.
De reden ’er af was deze. De Koning En voor
balaca¬

dien Priester met eenige vaartuigen recht

van Passaroewan, Moors, of Mohham

op hun schip aan stevenen; ’t zy dat die

medaans zynde, had de dogter van den

tolk zyn last vergeten had, ’t zy dat zy

Roning van Balamboang ten huwelyk verwelke hem met een heerlyk ge-

zich daar niet na gedroegen ; dog die van

zogt ,

’t schip Amsterdam, bang voor hen zyn-

zelschap gezonden wierd.

de , gaven ten eersten op een groot vaar-

tuig, waar in zy drie hoog boven mal

kanderen gepropt stonden, zonder verder
beraad, met drie stukken vuur, waar in
zy door ’t meeste volk der andere schepen

geholpen wierden, dat ook oorzaak was,
dat 'er maar 21 van hen ontquamen, en

al de anderen gevangen genomen wierden

boang.

Na dat nu deze Vorst zyn bruid,

die

een Heidinne was, den cersten nagt be¬

slapen had, heeft hy haar nmiet haren ganschen trein, om dat zy niet Moors was
doen vermoorden. En daar op zyn leger

verzameld hebbende, is fiy eerst voor ranarockan gekomen, meenende die stad te
overvallen ; dog dit mislukkende, is hy,

na ’t verlies van eenig volk, voor Balampoang gerukt, alwaar hy zig nedergesla5 steenen aan zyn gordel had, en de Opperpriester , die beide zyn armen quyt gen, twce schanssen aan de Rivier opgeDe Roning, die een goud juweel met

was, wierden onder de dooden gevonden,

over boord gezet, en toen uit de gevangenen gehoord, dat zy, zoo ras zy de

kant maar klaar gezien hadden, ’t schit
zouden overvallen hebben: hoewel ande

ren dit tegenspraken, zeggende, dat zy dan
met hunne wyvcn, en kinderen, nietaan
boord gekomen zouden hebben.
Men schonk hen ’t leven, en opde ern-

stige en byzonder zoete bede van s Konings zoon een jongetje van 6of, jaren,
ook aan den Tolk, dien men anders gedood
zou hebben.

Hoewel deze stryd in 't eerst tegen de
gedagten der onzen ondernomen was,

meinden zy egier daar na, dat deze Ma¬

worpen, en met paalwerk zoo bezet heeft,

dat er geen schepen, nog schuiten konden doorgeralken, hoedanig hy die stad nu
al vier maanden belegert gehouden, en in

die staat gebragt had , dat drie Portugeezen van Panaroekan, daar nu al eenigen

tyd als bosschieters gedient hebbende, geen

kans zagen, om het langer te houden.
De onzen nu quamen met de schepen,
terwyl 't hier zoo geschapen stond, den
22 dito ontrent een myl van deze stad ten
anker, ziende na de kart var Bali ve-l
zeilen; die, 200 zeker Edelman z-ide,

daar met wel 80o0 man by een verzaineld
waren, om de belegerde stad, waar in groot

gebrek, en hongeronoot was, te ontzetten.
K 3
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Daar 2
cecrteer

ouden Ko
ning ont

moeten.

Zy kregen ook een Edelman aan boord,
die hen niet alleen de gelegenheit van

ansch beleg, maar ook verhaalde, dat de

ze schepen, dat over tien jaren daar ge-

olland.

dat van Thomas Candisch was, weshal

miezen) en onder de zelve (gelyk wy na-

ven zy op een goede grond oordeelden

der zien zullen) ook Schuurmans

komst op

Ryst geladen , op den drooge geraakt, er

al over de 150, en dierhalven nu over de

dien nagt daar gebleven was,ging 'er ’s mor-

Dog alzoo de verversching der onze be
on op te raken, zyn onze schepen van

daar na ’t Eiland Bali verzeild, den 27 di

to aldaar ten anker gekomen, en verder n.

Na dat nu onze Zeevoogd Jacob Cor
aeliszoon van Nek Ao. 1598. den1 May

Java, en

net agt schepen naar Indien t'zeil gegaan,
zyn te rug.
den 26 November voor Bantam geko

togt.

Na dat 'er bevorens al een chaloep, met

van welke Candisch getuigde, dat hy toer

Holland vettrokken

Van Neks

Onder deze gevangenen waren verscheiden van onze Opperkooplieden (of Com-

160 jaren oud was.
na Bali, en

geld eischte

weest, en na allen schyn, geen ander dat

dat dit ook de zelve Koning zyn moest,

van daar

Den Ien February 1599 zogt men dezt
gevangenen (zelfs ook door behulp var

vader van den tegeowoordigen Koning van een verloochenden Portugees,die de voorBalamboang nog leefde, die een zeer oud noemde geschenken aan boord bragt) wel
Vorst was, en zich nu wat landewaard in te lossen ; dog dat wilde niet gaan, aanonthield; ook sprak hy verder van een gezien die Koning hen al te veel rantzoenschip, byna even eens van maakzel als de

Verzeilen

tot Arosbaja gevangen genomen waren- A. 1559

gens een schuit zien waar zy bleven; dog

hoorende, dat ’er nu maar na een os gevagt wierd, die de Koning aan den over-

sten schonk, zoo ging hy daar op weg
dog, na de schepen rocjende, was hy van

hen gedwongen weder te keeren, waar
op zy de vlagge van de chaloep namen
om die aan boord hunnen nood te doen zien

dog de Arosbayers zetteden die weer by
om die van de schepen te misleiden
Daar op gaat Schuermans met nog drie

men, en met drie schepen weer na huis
vertrokken was, zoo waren ’er vyf van

man in een Parahoe , om ook te zien waa

zyne schepen nagebleven, van welke 1

zy bleven. Men haalde hem in 't eers

een mede voor Holland afgeladen, en der

16o9g4

dere, Amsterdam, Zeeland, Gelderland,

Warwyk

en Utregt, zyn den 8 January 1599 on
der den Zeevoogd Wybrand van Warwyl

in: dog zy namen daar na zyn degen, er
hoed, en de anderen mede ont wapend zynde, wierd ook hun geld, en zommigen hun
ne kleederen mede genomen. Ten cerste
naderde de Koning al 't geweer, dat hy

na de Moluccos gestevend

in de chaloep vond

Detee¬

vaards gezonden wierd; dog de vier an

Gierd op

Zy quamen den 13 dito voor Jakatra
Toeban en den 21 dito voor Toeban ten anker

Men verzogt den Koning, dat men hier
af na boord kennis geven mogt, dat her

aan.

toegestaan wierd

Zy gingen daar aan land , wierden zee
wel ontfangen, en de Koning had ool

De Zeevoogd, dit verstaan hebbende

voorgenomen by hen aan boord te ko-

zond een schuit na den Onderzeevoogd , om

men, latende den 24 dito aan de onzen eers

nem te waarschouwen welke scnuit di

zyn paleis, en alle zyne heerlykheid van

Arosbayers mede meenden magtig te wor-

vrouwen, paerden, olifanten, honden
tortelduiven, endvogels, de Ren-speelen
en stryden in't ren-perk, ettelyke male

den, zoo die van ’t schip Utregt dit, doo

zien, zonder dat hen’t allerminste leec

der-Zeevoogd met zyn makker mede daar

overquam, dat al vreemd was, zoo mer

maar bedenkt, wat daar drie jaren te vo-

ren met die van 't schip Amsterdam voorgevallen was
Die daar
wel ontfan
gen,

Zy gingen van daar den 24 en 26 dito

zeil, dog de Zeevoogd, en Gelderlanc
waren ontrent Madura ten anker geko
nen. De andere twee schepen quamen
den 27 voor Joartan, alwaar zy den 28

De Zeevoogd zeide, dat hy hen geen
geschut kon, maar wel eenig geld wilde
geven ; dog zy konden malkanderen daar

over niet verstaan. Eindelyk kregen zy
oor gunst van den Zeevoogd der Arosba-

kris (diens gevest met ’s Konings beelte.
te) en twee kostelyke, en fraeje spiessen

qualyk ge
handel

rantzoen-geld

ers, de schuit met 8 of o man los, dat

nis in’t gout, en met veel juweelen pronk

werd.

voogd, benevens ettelyke lakens, Huwee-

len, en nog duizend Ryxdaalders to

der voor den Onder-Zeevoogd, en den 3
Prins van Oranje, zynde een kostelyke

Atocbrie

Zy eischten voor deze 40 man, de twec
zwaarste stukken geschut van den Zee-

nog een geschenk van des Konings broe

nog een ander van dien Koning voor den

Dog voor

’t nazenden van hun chaloep, niet belet
hadden. Ondertusschen quam de On

hen ook, zoo ras zy vertrokken waren,
leet was

Zy bragten dierhalven ’t ander volk eerst
in een dorp, en wierden daags 'er aan alle

uitgenomen Schuurmans, en eenige an

kregen

deren in een spelonk boven op een berg

ndertusschen hoorden zy den 30 dite
’s nagts, dat 'er wel veertig man van
den Zeevoogd, en van't schip Utrecht

gebragt, daar zy 't zeer quaad hadden.
Na dat onze Zeevoogd te vergeefs ver-

scheide middelen in 't werk gestelt had
om

G

R

O

JAVA.

T

ging hy den 5 Fe
bruary met 150 man na land, alwaareen

A° 1599. om hen te verlossen,
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de Zon, deMaan, en de Morgenstar, 1600.
uit Texel gezeild, en A°. 1600voor Ban

felle schermutzeling voorvicl, alzoo de tam gekomen; dog by zyn togt na Amvyand met metaale bassen, roers, en pylen zeer sterk schootVerliest
nog tysen

twini

man

Ondortusschen begon het fel te waejen , ’t geen oorzaak was dat zy weder na
boord moesten keeren; dog, een schoos
wegs van land zynde, sloeg de chaloer

van den Zeevoogd met 36, en de Bok van

boina nergens op Java aangeweest. Hy
quam den 19 November weer voor die

stad, en vertrok met die schepen den 14
January 1601 na ’t Vaderland.

Ik zie, dat de Zeevoogd Jacob van
Heemskerk, tegen die van Damak slaande
agtien man verloor, en ontrent dertig ge

cenige hulp konden toebrengen. Zom

vangens van hen weer bequam;egter kon hy
zyne gevangenen niet weer los krygen.
De Zeevoogd Wolfert Hermanszoon

Zeeland met 13 man om, zonder dat die

genen, die in de andere chaloepen waren,
migen verdronken hier, anderen wierden

met vyf schepen, Gelderland, Zeelandia,

doodgeslagen, en eenigen, die aan de eene

Utregt, de Wagter en een Jagt den 23

kant aan land geraakten, wierden door den
verloochenden Portugees van Toeban ver-

April 1601 uit Texel gezeild, is den 31
December ontrent Bantam ten anker ge-

beden, om ze in’t leven te laten. Zy

komen, en, na op den 2 January 1602

quamen dierhalven by hen, moesten knie-

Don Andrea Furtado de Mendoza in’t ge-

ten, en men leide hen, ten teken dat zy

zicht van deze stad grooten hoon aangedaan te hebben, den 3 dito op deze reede met veel eere ontfangen, van waar hy
den 12 dito na Jakatra liep, daar hy ankerde,en tot den 17 lag, gaande dien mor¬
gen t'zeil. Hy quam den 20 ook op de

hen die genade van’t leven bewyzen zouden , een hand vol zands op ’t hoofd, maar
die aan de andere kant aan ’t land zwom

men wierden alle gekrist.

Daar bleven in ’t geheel vyf en twin
tig man, vyftien van den Zeevoogd, een reede van Toeban, daar hy meende te anvan Jan Martenszoon, en negen van hel

keren; dog kon het 'er van wegen der

schip Zeeland.

wint niet houden, maar by zyne te rugreize uit Ternate en Banda, quam by den
6 July hier ten anker, en bragt dien Ko¬
ning geschenken van den Prins van Oran-

En lost zy1

Na dat nu alle deze gevangenen daar

volk cinde

zeer veel ongemalken uitgestaan hadden

lyk.

wierden zy, eenen vyftig mannen sterk,
agten of de waarde van dien, gelost, kry

je, die hem zeer aangenaam waren.
Van daar den 13 dito verzeild zynde

gende den 14 al hun volk, op twee man

(terwyl daar van den 9af, ’t schip de Wit-

den 8 dito voor twee duizend stukken van

na, die aan land bleven, weer aan boord,
waar op zy nog dien zelven avond van
daar na Amboina verzeilden

Twee van deze schepen, in Banda ge-

18 July op de Reede van Jakatra, en tot
Bantam den 1 Augustus ten anker geko-

voogder

op Java

men, en den 25 dito na ’t vaderland vertrolken.

Augusty 1599 na Java, quamen den 13

Dus quam ook de Zeevoogd Joris van

November voor Jakatra, en den 19 dite

Spilbergen den 5 May 1601 met de sche-

weer na Holland keerden

omier Tee

hy met zyn byhebbende drie schepen den

Vaderland; dog Amsterdam, en Utregt,
die in Amboina en Ternate geweest wa-

voor Bantam, van waar zy den 21 ditc
Verdere

maar en een prys by hen gelegen had) is

raalet, vertrokken van daar weer na het

ren, verzeilden van die laatste stad den 19

gevallern

te Leeuw waar op de Zeevoogd Jacob

Heemskerk was, nevens 't schip Alk-

Na dat Jacob Corneliszoon van Nek den
28 Juny 1600 voor de tweede maal, met
zes schepen na Oost-Indien gevaren was

pen den Ram , 't Schaap, en 't Lam uit

Zeeland geloopen, den 27 April 1603 or
de Reede van Bantam, van waar hy den
28 Augustus met 't Schaap, 't Lam, de
Eendragt, en de Maagd van Enkhuizen,

zie ik wel, dat hy met Amsterdam, Delff
en Gouda, op den 30 Maart 1601 voor

na ’t Vaderland vertrokken, daar op St.

Bantam ten anker quam, en zoo na Ter

15

nate, en van daar weer na Java (daar hy

maar eens op den 27 Augusty ankerde) en
van daar na huis geraakt is, en dat de drie

Heleen nog de boot de Jager bygekomen
De Zeevoogd Wybrand van Warwyk
den 17 Juny 1602 uitgezeilt, quam
den 29 April 1603 voor Bantam, daar de

andere, Dordregt, Haarlem, en Leiden

schepen Zirikzee, de Hollandsche Tuin,

die onder weg den 10 October 1600 van

en de Gans, zynde Atsjien-vaarders, den

hem afgescheiden waren) den 9 Augu

7 April 1609 ook quamen, om na’t Va¬

stus 1601 mede, en den 15 November

derland te gaan.

1603 weer voor Bantam ten anker geko-

Den 13 Augustus 1613 quam ’t schip

men zyn, dog ik zie niet,dat zy ergens anders op Java aangeweest, of eenige verde

der Goes van Ceilon mede tot Bantam op
de Reede van waar in October Mau-

re ontmoeting gehad hebben.
Den 6 April 1599 is de Zeevoogo

Steven van der Hagen, met de schepen

ritius en Erasmus van Rotterdam na Hol¬
land zeilden.

Warwyk vertrok den 11 November
weer
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A 1603.

weer van daar, quam den 21 dito tot Gref-

Een Com-

sic, alwaar hy nu een Comptoir opricht-

proir o

Gressie op
gericht.

hy den 11 dito quam, en van waar hy, Ae 1607.

na een minnelyk onthaal by dien Koning.

te, en Dirk van Leeuwen als Opperkoop

na de Moluccos vertrokken , en den

man gelegt heeft, nevens Aarnout Heins

27 November des zelven jaars daar weder

als Onderkoopman, en Klaas Dirkszoon

van Hoorn als Assistent, met nog vier
mannen, met 18000 Ryxdaalders; van

gekomen, en den 28 January 1608 van
daar na ’t Vaderland gegaan is, zonder dat

my blykt, dat hem op Java iets verders

waar Warwyk den 6 December na Djo-

ontmoet, of dat hy daar ergens aan ge-

hor verzeilde, en is op Bantam den 27

weest zy.

November 1605 wedergekomen, alwaar

De Zeevoogd van Kaarden den 20 A¬

nog dien zelven avond de Zeevoogd Kor-

pril Al. 1600 met agt schepen uitgeloo-

nelis Sebastiaanszoon, en 't schip Amster-

pen, en by Mosambiquc 'er een verloren

dam met nog een veroverde Kraak, St

hebbende, quam met zyn vloot van ze-

Antonio genaamt, mede op de Reede

ven schepen tot Bantam den 9 January

ankerden, van waar de Zeevoogd War-

1608, zonder dat hy op Java ergens ver-

wyk den 6 January 1606 met vyf sche

der aangeweest is

pen, Hollandia, Dordregt, Amsterdam,
Zeeland, en Vlissingen (zynde de drie laat-

hoeven, den 22 December 1607 met der-

De Zeevoogd Picter Willemszoon Ver-

sten eenigen tyd vooruit gezeilt) na ’t Va¬

tien schepen uitgezeilt, is met eenige sche-

derland vertrolcken is.

pen van zyn vloot den 15Fcbruary 1600

Buiten deze zyn nu en dan nog wel ee
nige enkele schepen hier en daar op een

voor Bantam gekomen, en den 25 dito

Reede van Java, en vooral op die van

dat wy verder zien, dat onze aangekomen Zeevoogden, of byzondere schepen

Bantam, gekomen, zonder dat ik vinde, dat

van daar verder na Banda gezeilt, zonder

zy op Java, onder 't bestier van dezen

ergens op Java aangeweest, of eenige ont-

Keizer eenige ontmoeting van belang ge

moeting gehad hebben-

had hebben.

De wakkere Zeevoogd Steven vander
Hagen, de tweedemaal 1603 den 18 De-

cember meteen vloot van 12 schepen (waar
by ’er in Juny 1604 nog een quam ) uitge
loopen, om na Indien te gaan, en in Engeland den Zeevoogd Paulus van Kaarden

Wat nu verder de zaken, op ’t Eilanc Verdere

zaken on-

Java in ’t byzonder voorgevallen, aangaat der Keizel
ik zie dat de Koning van Soerabaja A Mohham1601 ook Koning van Passaroewan, en med
Joartan, behalven dat toen Balamboanga
voor eenigen tyd (en waarschynelyk, na dat
onze eerste schepen in January 1597 ’er

by zich gekregen hebbende, is met hem

ten anker quamen) mede onder hem ge-

den 31 December 1604 voor Bantan

raakt was.

gekomen, en den 17 dito van daar me
de voornaamste schepen na de Moluccos

Ook is deze Vorst nog al eenige jaren
'er na een magtrg Koning op zich zelven
gebleven, gelyk hy het land van de Ko-

t’zeil gegaan, zonder dat my blykt, dat hy
op Java ergens aan geweest is. Van deze
vloot zyn nu en dan ook weer schepen op

Bantam aangekomen, die van daar verde

de reize elders in’t land, of ook wel na 't

Vaderland, voortgezet hebben.
Ik zie dat Paulus van Soldt, Opperkoopman, Ae. 1607 den ; February op

ningin van Landa, op ’t Eiland Borneo

veroverd, en nog lang naderhand ’t oppergezag daar behouden heeft.
Het is echter zeker, dat deze Keizer

van Java, nu en dan al een preuve heeft

willen nemen, om, waar ’t mogelyk dezen Vorst te vermeesteren, en aan zyn

Gressic aangeweest zynde, op Soerabar-

kroon te onderwerpen; dog dat wilde toen

toen nog een Koning gevonden heeft, die

nog niet gelukken.

blint, en groot van vermogen was, en van

wien hy met de zynen ook zeer wel onthaalt is, onder welken toen Gressic, daar
wy nog een comptoir hadden, schynt ge-

staan te hebben: aangezien die Opperkoopman, nevens ’t Opperhooft aldaar
St. Steven Doessen, uitdrukkelyk door
dien Vorst (dien’t maar om een gering

De Javanen, weeten van dezen Mohham-

med veel te verhalen, dat zyn eerste toeleg geweest is, om Jakatra te vermeeste-

ren, voorgevende, dat die Koning (gelyk ook uit het vorig verhaal van Pinto
af te nemen is) bevorens onder zyn kroon
gestaan had, en van hem afgevallen was.
De hulptroepen, die hy hier toe ge-

geschenk van kleedjens voor zyn wyven bruikte, waren zeer vecle zoo uit het Oote doen was) ontboden is, om aan zyn sten, als uit het Westen. Uit het Oosten
Hof te verschynen.

De Zeevoogd Kornelis Mateliet de

verschenen die van Soerabaja, Sampan,

Passaroewan, Cadiri, Wirasaba, Panna-

raga, en Madion. Uit het Westen quau
van elf schepen uitgezeilt, en in Indien men die van Sammedang, Ocker, en

jonge, den 12 May 1605 met een vloo

gekomen zynde, is eindelyk met eenige
schepen den 31 January 1607 op de Ree¬

Timban-Antan

Wat moeite hy toen ook dede, en hoe

de van Bantam verschenen, van waar hy

sterk hy was, zoo kon hy Jakatra niet

den 7 February na Jakatra vertrok, daar

veroveren, en moest dus onverrigter zake
weer

GROO
1618; wecr aftrekken, een bewys, hoe vermogend te dier tyd de Koning van Jakatra
geweest zy.

Kort daar aan stonden die van Ocker
tegen hem op, welke hy overwon, bren-

A VA.
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Om dit stuk te wrcken, was den 284.. 1618.
October des zelven jaars de bevelhebber
Adriaan Maartenszoon Blok, by zyne togt
na de Oostersche gewesten, al gelast, om,

zoo by kon, op Japara aan te loopen.
Daar op was hy den 8 Movember met Japara verhy wel1r00man krissen liet.
honderd zestig man te land getreden, nam woest door
3lok Ae.
Hy maakte in die tyd ook met den Roeen vastigheit der zelve in, ssak de stad 1618.
ningen van Soerabaja, en van Tsjeribon, en tien jonken (van welke hy 'er ook eeeen verbond, welke beloofden voortaar nige nam) nevens een groot- meenigte van
gende veclen van hen na Mataram, daar

den Keizer van Mataram onderdanig te

praeuwen, en andere vaartuigen, in brand,

zullen zyn; dat men egter niet verderver-

puiten dat daar nog dertig Javanen het le-

staan moet, dan dat zy als bondgenooten

ven lieten, daar hy geen een man verlo-

onder hem, als de noot het vereischte, tot

ren had.

want anders weet ik niet, dat de Princen

De Landvoogd van Damak, dit verstaan, en daar by veel schade geleden heb-

van Tsjeribon oit onderdanen van zyn

bende, zond aanstonds zyn volk na de

zyn dienst zouden te velde te trekken:

kroon gewveest, gelyk zy hetook tot nog

chepen, biedende den onzen zyne vriend-

oe niet zyn. En’t zelve blykt van die van

schap aan, met beloften, dat hy ons een

Soerabaja uit het vervolg ook klaar.
Ao. 1610 zeide men , dat de Keizer

verzorgen zou, dat de Landvoogd van Ja¬

van Mataram reeds op weg was, om den
Koning van Soerabaja aan te tasten, zoo

over ’t vermoorden van ons volk, niet al-

dat onze kooplieden op Gressic zeer bang

leen gestraft; maar dat ons gevangen volk

noofden

opGressic.

pok ten eersten ontslagen, en aan ons weer

ter in die tyd nog niet veel, zoo ons toe-

overgeleverd zou werden; dog onze sche-

schynt, van gekomen is, alzoo wy in de
volgende jaren daar nog in rust gebleven

pen, na ’t bescheid van den Keizer van

Wy hebben op dit comptoir Ae 1603
eerst Dirk van Leeuwen, Ae. 60s Com-

postel, uit last van den Zeevoogd Steven

van der Hagen, daar na Ao 1607 Steven

DruifA

1616. 2l
gezant na

Mataram.

comen, niet goetgevonden zouden heb- 1619.

Meer die in Maart des zeiven jaars door

te plunderen, en weer te verbranden, in-

Adam Klaaszoon van Driel vervangen is
tot onze Opperkooplieden, en Hoofden

’t agterhouden van onze gevangenen) ge-

Om de vriendschap van dezen Oppervorst in Matarain nu te beter te onderhou-

dien daar geen wettige reden (te weten,
weest, en zoo die Vorst niet met ons ge¬

pot had, ’t geen de Heer Koen niet gewoon was te dulden.

Ondertusschen ichynd ’er Ao. 1620 weer Vrede Ae.

Frederik Pruif, van Enkhuizen, als ge-

vredc tusschen ons en dien Vorst gemaakt 16200
te zyn, vermits my uit zekere besluiten

zant aan zyn Hoogheit , in dit zelve jaar

der Heeren zeventienen, den 24 October

met groote geschenken gezonden. Dit is

1621 na Indien gezonden, komt te blyken, dat zy, wegens de 1rotsheid van den

den , hebben haar Edelheden den Heer

waards van wegen de E Maatschappy met

Vorst.

land voogd,

aan, dat vyfonzer schepen onder de Heer de leer
Koen den 23 May 1619 voor Japara ae¬ Koen A
ben, die stad toen weer aan te tasten, uit

dien eernaam vertrokken is.
Oorlog

zer maar uitstel gezogt heest, blykt daar den Opper¬

Doesen of Doensen, Ao. 1609 in Febr-

(mynes wetens) de eerste geweest, die der-

met dien

Mataram niet kennende wagten, hadden
hunne reize na de Oost vervorderd
Een klaar bewys nogtans; dat de Kei- En door

Pieter Zegerszoon, en Cornelis vander

van den handel gehad, dog Ao. 1616 zie
ik, dat dit comptoir opgebroken was
Frederik

para over ’t afloopen van onze Logie, en

voor hem en zyn leger waren; daar eg-

zyn.

De Opper¬

verdrag met den Keizer, en ook verder

Eenige jaren daar na zyn wy egter met
dien Vorst in oorlog geraakt; want dat

Koning van Atsjeh (doorgaans Atsjien genaamd op zine veroveringen, niet geraden vonden den Keizer van Mataram (die
’t jaar te voren daar al om verzogt had

landvoogd Koen Ao. 1619 in 't begin Ja¬

tegen den Koning van Bantam te helpen
het welk zy den 8 September 1622 weder Zynege-

para veroverd heeft, dat hy niet gedaan
zou bebben, zoo ons die Vorst bevorens

sten maar in evenwigt tegen malkande tam.

geen reden daar toe gegeven hadZy bestond hier in: Korten tyd te voren, of Ao 1618had de Javaansche Land

ren houden zou: want hy had Ao. 1620
al voorgegeven, dat de Bantammers van
hem afgevallen waren, en dat hy die daar-

vogd van Japara uit last van den Soesoe-

om, verzoekende onze hulpe daar toe

blykt klaar daar uit, dat de Heer Opper-

hoenan onze Logie aldaar laten affoopen,

de goederen der E. Maatschappy, ontrent
2c000 Ryxdaalders waerdig, geroofd

drie mannen van ons volk vermoord, drie

belasten, willende dat men die twee vor schillén
met Ban¬

wilde beoorlogen.

In dezen tyd was Mohhammed meester
van zeer veel Koningryken, en Landvoog¬

dyen van Java; dog dat 'er nog veel aan

der zelve gequetst, en nog zeventien van ontbrak, zullen wy in’t leven van zyn

onze dienaaren landewaard in gevangen gevoerd.

zoon zien.
L.

Het
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Het is zeker, dat de Koning van Soe-

. 1622

rabaja ook nog niet onder hem stond, met

welken hy ontrent dezen tyd in geschil ge-

leg.

Passaroewan, Balamboang, en de verders

landen, onder dien Koning staande, te

uitgelezene mannen waren.

te tasten, om zich meester van Soerabaja,

iker.

Daar op ging hy Ae. 1622 met een le

Deze zeiden, dat zy deze beesten mede

ger van ontrent Soooo man na Soerabaja,

bragten, om te voldoen aan het verdrag,
met ons in April 1627 aangegaan, volgens

lag 'er eenige maanden voor; dog moest
onverrichter zake, wegens gebrek van le-

de zelve, a 8 Ryxdaalders ieder, aan ons

vens-middelen, die stad verlaten, en mef

te leveren , verzekerende ons daar en bo-

schande opbreken;maar alzoo by de sterkste
te veld was, hoopte deze Vorst egter de
eene of de andere tyd van dat Ryk nog

praeuwen met beesiten stonden te volgen.

wel cens meester te zullen worden, hoe

Edelheden veel bedenleinge, te meer, de-

C

Verhaal

Boeraksa met 150 koebeesten, 120 laster van dit be

Ryst, 10600 bossen padi, 26600 calap
pus, 59oo bossen zuiker, en cenige andere kleenigheden, by welke ooo koppen

raakte, en had hy besloten dezen Vorst aan

Socrabaja
te vergeefs

tavia 59 Goraps (zekere inlandsche vaar-fe 1628.
tuigen ) en praeuwen van Temanggong

wel de tyd ons leeren zal, dat het door

zyn zoon eerst veroverd is.
In dit zelve jaar trok de Heer Gerarc
Frederik Druif, voorzitter in de bank van

t welke zy verpligt waren Soo stuks van

ven, dat 'er drie dagen daar na nog 2-

Hunne komst gaf ten eersten aan haar
wyl 'er zoo veel volks by was, die zy niet
zien konden, dat daar toe vereischt wierden

Men deed daags 'er aan die 150 beester

Door een
voorzigrig

Schepenen tot Batavia, den 9 September
weer als gezant van haar Edelheden aar

praeuwen ten eersten zouden buiten ge-

dezen Vorst.

bragt werden, dat de Javanen gansch niet

Dat hy heerzugt en begeerte genoeg had,
om niet alleen meester van Soerabaja, maar

ook van Bantam te zyn, hebben wy ever

te voren gezien, en daar zullen ons meer
blyken van voorkomen.

Ja zelf, dat hy na 't oppergebied van

Tragt met
ster van geheel Java t
werden.

naar Edel-

heden ver-

ydeld

aanstond; dog egter geschiede
Den 24 dito ’s avonds quamen ’er nog
zeven praeuwen van Boeraksa aan ; dog die
wülden niet binnen wezen, en verzogten
maar om een pas-cedel, om na Malacca te
varen.

Om alle quade aanslagen voor te komen,

Java gestaan heeft, blykt ons zonneklaar
by zynen toeleg op Batavia tot verscheide

vonden haar Edelheden goed last te ge-

malen toe, beeldende zig vast in, dat als

ven , om de Rivier met een boom te

hy daar bezitter van was, hy het dan ook

sluiten, en stelden ook een buiten-gemee-

zeer licht, van Bantam werden zou, om

ne buiten wagt op het plein van ’t Kasteel,

dat de E. Maarschappy des Bantammer
eenigsie steunzel was.

daar de markt is, bevelende met twee Ting-

Zyn sluitreden was goed, en zeer wel

gans (zelere inlandsche vaartuigen ) bui-

ten de eerst aangekomene praeuwen wagt

overen, en ons van daar verdryven; dos

te houden, en te beletten, dat de andere
zeven zich by die eerste niet voegden, op
dat zy geen geweer aan de zelve overge-

wat hy daar ontrent in 't werk gesteld

ven mogten.

gegrond, had hy ’t maar zoo verre konnen

brengen, dat hy Batavia had konnen ver-

heeft, en hoe hem dat mislukt is, zullen
En taft

lossen; dog men belaste toen, dat alle de bevel van

wy nu eens van naby gaan beschouwen.
Nadat hy genoodzaakt was onverrich-

Die last was zoo ras niet gegeven, O Uitbersting

die zeven vaartuigen zeiden vlak uit, datvan

ons in de war te smyten. Om daar van
een begin te maken, liet hy ons in 't eer-

wapenen aan malkanderen, en handgemeen

ste alle voorraad en levens-middelen, daar

raakten, nemende dit zyn aanvang met
het volk van ontrent 20 praeuwen, die

hy maarkon, dog zoo behendig, onthou

binnen lagen, de buiten-wagt van de

den, dat het tot geen reden van openbare

markt ontrent midder-nagt op ’t lyf vie-

vrede-breuk dienen kon; maar als hy nu

len, en ’t kasteel van alle kanten begon-

gewaar wierd, dat wy hem niet van doen

den te bestormen.

en ons genoeg van alles voorzien had-

den, heeft hy onze vriendschap weer zelf
verzogt, niet zoo zeer om dat hy ons nu

beter lyden mogt, als wel om door onzt
vriendschap meester, eerst van Soerabaja,
en daar na van Bantam te werden.

Eindelyk maakte hy een beter overslag,
en nam voor Batavia eerst aan te tasten. En

om dit wel aan te leggen, maakte hy 'es
dit begin van

Den 22 Augustus 1628 quamen tot Ba¬

’s vy

ands toe-

zy by die andere in weerwil van de onzen leg.
Batavia
ter zake van voor Soerabaja weer af te wilden varen. Hier over vielen zoo lang
A 1628.
trekken, zogt hy ’t van tyd tot tyd met geschillen met woorden, tot zy met de
aan.

Eenige Javanen vervolgden deze wagten
zoo kort op’t lyf, dat zy met hen over
de land-gordyn tot binnen in het kasteel

liepen, en al ons volk van de gardyn afdreven.

Eenige meenden op het bolwerk de Ro¬

byn te loopen, maar wierden door een
Hamey, op die gordyn staande, gestut.
De meesten hoop bleef op den Barm van
’t bolwerk de Diamant, en van de oude

Vesting, staan.
De

GROOT
1625. De Javanen van de praeuwen, die bui-
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daten, en door eenige Borgers, met groot Ar 1625.

ten lagen, liepen door ’t water tot aan den
Barm van ’t bolwerk de paerel, daar men

verlies der hunnen, die op die plaats van

het voornamelyk op gemunt had, alzoo 't

de stad gedreven.
Die van ’t leger, hun volk in groote

kasteel daar op zyn zwakste was, en zy
gemakkelyk over de aarde wal, die nog
maar twee voeten hoog was, konden loo-

de Rivier en de gracht doodbleven, uit

wanordre nit de stad ziende vlugten, namen zeer ordentelyk de wyk na den tuin

pen ; dog door t geweld van musquetten

van de Heer Specx, alwaar zy zich zel-

wierden zy 'er afgehouden.

ven voor eerst nederssoegen. Naderhand

Egter bleven zy, niet tegenstaande ge

quamen zy wat meer binnen-schoots leg-

durig op hen geschoten wierd, aan dien
Barin staan, tot dat de dag doorbrak

gen, zoo dat men hen gemakkelyk meteen

zo der dat men hen, met vyf uuren lang

gedekt te zyn, hadden zy verscheide be-

te schieten, had konnen doen vertrekken

schanssingen en wallen van calappus- of pi-

musquet treffen kon; dog om hier tegen

Men zou niet gelooven, hoe dolscho-

nang-boomen, en gespleten bamboezen ge-

tig en verwoed zommige Javanen zighier

maakt, en die zoo wel aan malkanderen

beroonden, en ’er op aanvielen, en het is

gebonden, en met aarde gevult, dat ’en

zeker, dat, zoo alle de andere zoo wel ge-

zelf met geen grof geschut door te boo-

volgt hadden, als die 'er op los gingen,

ren as.

het was de onzen onmogelyk geweest, dien
zwaren sto-m te weerstaan.

’s Nachts tusschen den 10 en 11 September is de vyand tot op een pistool-

Met het aanbreken van den dag afge-

schoot aan de stad genaderd, daar hy zich

tr kken zynde, lieten zy veele dooden on-

weder bezraven, en in eenen nacht zoo

trent het nieuw huis van den Ontfanger,

veel hout, en gekloofde bamboezen in een

dat zy mede verlieten, agter
Den 25 zagen de onzen met het aanbre-

gewerkt, en die wederom zoo dicht alomme

ken van den dag, die 27 praeuwen , van

kogel op hegten kon, zoo dat zy daar ag-

welke bevorens gemeld is) aankomen; dog

ter volkomen schoot-viy waren.

met aarde gevult had , dat 'er geen kanon-

deze van de afgeslagene Jay nen tyding be

Den 12 September lieten wy door 65

komen hebbende, hoe de zaken daar ston

Soldaten, van eenige Japanders en Mardy-

den, liepen na de Rvier by de Maronde.

kers (of zwarte vry-borgers) ondersteunt,

zonden cenige Ruiters af, oim na 't verder

en verder door 150 musquettiers, die op de

gevolg van de onderneming hunner mak-

wal stonden, gedekt, een uitval op de zel-

kers te vernemen, en give, ast, om alles

ve doen, trekkende verder tusschen 't le¬

van buiren in te trekken. In 't velt wierd

ger van-den vyand van agteren in die nieuwe werken , dreven'er 2 of 3oo vyanden

eenig volk vernomen, dat al mede van de

afgeslagenen scheen te zyn.
Den 2 dro quam een gio te menigte

Javanen met vliegende vaandels tot in t
gezicht van de stad aantrekken, waar op
haar Edelheden besloten een groot deel van
het Luder-eind- der stad, daar niet vee

uit, en sloegen ’er 30 of 40 op de plaats
dood.

Toen de vyand aan ’t vlugten was, vie- Dieeen en

len de Chineezen, die hier waren, met andermaal

zulken menigte, en moedigheit, uit, dat

steene hurgen war n, af te Inyden, en te

’s vyands nieuwe werken in brand, en

verbranden, om ’t ander deel te beter te

bragten veel buit van hen in de stad. Van

konne b-houden, aangezien ’t hen on-

de onzen wierd ’er zelf geen een te dier tyd

mogelyk was alles tegen de groote magt

gequ’tst

van den Keizer van Mataram te bescher-

Den 21 dito ’s avonds naderden de vyanden met een groote magt by de Reduit

men.

Dit wierd aanstonds in 't werk gesteld,

gelyk ook al het voll

pde vlugt
zejaag

het een vermaak wae, om te zien, staken werd.

op de West-zyde

Hollandia, terwyl zy rondom de stad, en
’t kasteel een looze wapen-kreet maakten,

der Rivier woonende, benevens de En-

lat zy uitdrukkelyk daarom deden, op dat

gelschen, die zig daar onthielden, hunne
wooningen verlieten, en zich na 't beste

men hunne aannadering niet gewaar wer-

den, nog verhinderen mogt, en op dat zy

deel der stad beg ven, meteen voornemen zouden beletten , dat wy die van Hollandia
niet zouden ontzetten. Ook bragten zy
om dat te sluuien, en ten uiterste te verdedigen.

reeds veel storm-ladders aan, terwyl an-

Den 27 met het aanbreken van den dag dere, om deze aanvoerders te dekken, gewaren de voorloapers van den vyand 8oo durig met lange roeis op die van die Veof 1000 koppen sterk, al in het afgesne- sting schooten.
Ondertusschen wierd ’er door 24 man
den deel der stad, begonden zich daar te
begr ven, en de Vesting Hollandia af te van ons volk op die Vesting zoo goeden
sny den

wagt gehouden, en zoo veel tegenweer

gedaan , dat zy die groote magt de ganvliegende vaandels, en in een goede or- sche nacht afkeerden, verschietende wel
dre ; dog de vyand wierd door 120 Sol- al hun kruit; maar daar door ook bewerDaar op volgde hun geheel leger met
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twee zec-bolwerken, die nog maarbegon- A° 1623.
kende,
dat
de
vyanden
met al hunnen toe¬
1628.
leg niet anders vorderden, dan dat zy zig

nen waren, kon men in’t kasteel loopen,

daar op vyf plaatsen begroeven, en zich

en de stad was rondom nog open. De

zelven tegen ons zeer wel verzekerden.

gragt, en de wallen, aan de Oost-zyde der

Den 22 dito besloten wy, nu kennis

stad, konden den vyand geen hinder toe-

van den nood dezer Vesting bekomen heb-

brengen, gelyk zy by nagt ook met hun-

bende, die te ontzetten, en de verdere aan-

ne picken door ’t water zwommen , en

nadering van den vyand te verhinderen.

over de wal in de stad liepen. Voor de
Chineezen, en Mardykers waren zy niet

Ten dien einde vielen de onzen met 300

bevreest, wel wetende, dat die niet in
gevolg van Mardykers en Chineezen uit, staat waren, om zich zelven te bescher-

Soldaten, zoo Borgers, en met een groot
en dreven den vyand uit al zyne werken

men.

met groot verlies tot in zyn leger. Ook

Indien de voornoemde praeuwen maar
eenen dag tusschen ’t kasteel en de stad, vol-

waren 'er onder hen, die zelf met vliegende vaandels in grooten getale uit hun legei
vlugteden.

Dit gaf de onzen gelegenheid, om alle

’sVyandt
verlies.

eenigt hebben, en indien dan de eene troep

op tien plaatzen begonnen, te verbranden,
het welk zy ook op de schoot vrye huizen, die op de Rivier ontrent die Vesting.

gelyk hun toeleg schynt geweest te zyn,
aangevallen was, het is zeker, dat zy de

op t kasteel, en de andere op de stad,

gebouwt waren, in 't werk stelden.
Dit was een heerlyk begin, over ’t welk

stad, en ’t kasteel in korten tyd zouden

men groote reden had om God te loven,
alzoo op dien dag wel 12 of 1300 vyan-

wagt zyn de praeuwen gedrongen geworden hunnen aanslag een dag te verhaasten
En wat de
En zoo die van de buiten-wagt 't volk van

de gevangenen gelooven mogt, waren er

veroverd hebben; maar door de buiten-

de praeuwen niet verhinderd , en ten eer

behoudc-

nis der zel-

wel 3ooo, en aan onze kant maar 12 Ne-

sten een wapenkreet gen aakt hadden, de ve

derlanders, en zeer weinig Mardykers en

vyand zou, eer men zighad konnen wee- is-

Chineezen, gebleven.
Bericht der

hen.

de herwaards quam, zig miet hen konver-

de nieuwe werken by den vvand meer als

den dood gebleven waren, en indien men

gevange

gens ’t vorig gebruik, hadden mogen leggen, ter tyd toe, dat het volk dat te lan-

Uit eenige gevangens verstonden wy,
dat dit leger van den Keizer van Mataram

by hun eerste aankomst 9of 1oooo man

sterk was, waar onder zooo lastdrager
Zommige van hen, te weten 4800, wa¬

ren, in ’t kasteel, geloopen, daar zeker-

lyk een groote moord bedreven, en zig,
na allen schyn, zeer licht van het geheel
kasteel (uitgenomen ’t bolwerk de Diamant) meester gemaakt hebben; dog God

ren te land , 3500 te water, en de ande

heeft haar Edelheden wysheit gegeven,
om dit, door hun voorzichtig beleit, en

re 45oo quamen ontrent de Maronde te

heilzaam bevel ontrent die praeuwen, voor

land

te komen, en daar door de nog maar pas
als uit de modder opluikende stad Batavia,
ten zetel van den handel van gansch In-

De geheele togt was op ’t voorgeven

van Temanggong Boerakza, dat Batavia
zeer licht te winnen was, en op zyn aan- diën, en een weergalooze koninginne van
bieding van dit zelf met weinig volk te alle de steden in ’t Oosten (dat zy in later
zullen doen, ondernomen; dog hy was tyden nog eens stond te werden) te bedoor zyn volk, dat op Batavia handelde,

Na dat men nu de vyanden uit al zyne

veel steunende, had hy den Keizer ook

werken op den 22 September met zoo

zoodanig misleit, dat hem, was hy weder

grooten verlies weder in hun leger gedreven had, was hen de moed zoodanig ontzonken, dat zy zich eenigen tyd daar na
stil hielden, zoodanig, dat wy byna geen

gekeert, zyn leven gekost zou hebben, al-

zoo by dien Vorst vast toegezegt had, Batavia in korte tyd hem te zullen leveren.
Het is zeker, dat de schoone gelegenheit van deze stad, en de schoone han-

En gevaar

waren.

geweldig misleit, en, op hun bericht te

beweging meer onder hen vernamen Ook

hoorden wy door de gevangens, dat hun

del, die ’s vyands verspieders daar zagen,
mitsgaders de kleene bezetting, hen te
lichter zal aangelokt hebben, om dat werk

volk, zoo door dit, als door ’t vorig ver-

met zulken kleenen magt te ondernemen,

alzoo er ook veele door ’t gebrek, by hen

lies, zoodanig verminderd was, dat zy zig
nu niet boven de aooo sterk bevonden,

te meer, aangezien de gemeene bezetting

reeds geleden, versoopen, en na ’t bosch

toen maar van 300 koppen, en die der
borgers ten hoogsten naaulyx zoo sterk

gepeurt waren.

Dit deed de onzen besluit nemen, om

was, al ’t welke de vyand zeer licht van

eens te onderstaan of de vyand (die in twee

onze geveinsde vrienden, en zyne verspie-

troepen aan de Oost-zyde der stad lag niet

ders, heeft konnen vernemen.

uit zyne legerplaats zou te slaan zyn.

Daar beneven was het kasteel niet ge-

Ten dien einde bragten zy den 21 Oc¬

van de stad, sloten, dan alleen ontrent het bolwerk de tober onder de Heer Jaques le Febre, geen ’t Ka-

stenl.

Diamant. Over de wallen, en over de

wezen Landvoogd der Moluccos, en nu
Veld-

geweest

GRO

C

T
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Heer, en zyn oudste zoon was; waar te-Ae 1628.

2866 man te veld, die in deze navolgen- gen wy maar vyf dooden, te weten, drie Onder welNederlanders, en twee Japanders, hadden ket. ’s vy¬

de manschap bestond :
Ruiters.

24

Zes vaandels Soldaten, ieder van 70
210

Drie dito van Japanders, en Mardy210

kers.

Van de E. Maatschappy’s lyf-eigenen
tot werk-lieden.

Chineezen.

Aecr.

De volgende nacht zonden de onzen on-

trent vyftig vaartuigen, te weten, 30 van
de onzen, en 20 Chincesche praeuwen,
na de Rivier ontrent de Maronde, om

’s vyands daar leggende vaartuigen(zoo
260
700

Andere byloopers.

ands Veld-

en 24 Inlanders.

420

koppen.

Drie vaandels borgers.

Onze gequetsten waren 26 Nederlanders

300

Bosschieters, en Matroozen met hunne vuurwerken.

42

Andere byloopers, en borger-slaven. 20c
Te zamen 2866 koppen.

Terwyl dit volk buiten de stad in 't

wy van eenige gevangenen hoorden) te
vernielen; dog de Chineezen keerden ’s an-

deren daags weer, eer zy des vyands vaartuigen eens gezien hadden.

De onzen egter, met eenige borgers en
Mardykers, hier door niet afgeschrikt,
gingen met die zaal voort, makende te
zamen een troep van 4oo man uit.

Zy vonden ontrent 80 Tinggangs, en’s Vyands

veld gebragt wierd, zyn twee geslotene 2 Goraps, waar van zy 36Tinggai gs bin- vaartuigen
vernielt.

Tsjampans, en zeven schuiten en boots,

nen Batavia bragten, cn de andere, die zy

daar 150 bootsgezellen op waren, ’s vy-

bekonien konden, verbrandden, zoo dat

ands leger genaderd.
Terwyl zy nu zonder ophouden tegen
malkanderen schooten, is de eene troet

de vyanden van :00 medegebragte vaartuigen, pos ;o overgehouden hebben.

Den 2, October des maandags, eer de

des vyands, aan de eene kant gelegen,

voorlz. praeuwen nog binnen waren,

door onze voortroep ( zynde twee vaan-

zonden de onzen zeven vaandels, te we-

dels Soldaten, en een van de borgers, be¬
nevens drie vaandels Japanders en Mardykers zeer hard aangetast, in roeten gesla

gen, en uit hunne werken gedreven.
Het vaandel der Japanders, die zighier

dapper queten, was allereerst op ’s vyands

ten, vier van Soldaten, en Borger., een

van 36 Japanders, en een van de Mardykers, buiren de stad, om een troep van
4 of 5oo Chineezen, 150 flaven van de

E. Maatschappy, en cenige van onze timmerlieden , die de ooomen, ontrent de

werken geplant. Den Chineezen was me-

Vesting Hollandia staande, om verre hak-

de belast den aanval te doen; dog zy bie-

ken zeuden, te dekken, en om ’s vyands

ven in ordre staan, en zagen’t goede werk

ingenomene en meest verwoeste werken,

maar 22n.

Ondertusschen naderde deze voortroep
der onzen na ’s vyands tweede groote troep,

in zyn leger verder te slegten.
Wanneer deze in ’t velt quamen, ver- Die
namen zy, hoe de vyand zich in en on-

die een weinig van de andere afgescheiden,

trent den tuin weder verzamelt, en de weg

en daar hun Veld-Heer, Temanggong

met calappus-boomen gesioten, en toege-

Boeraksa, gelegerd was
Terwyl zy dan hier op aantrokken,

zet had

wierd den Chineezen andermaal belast aan

te vallen.

Hier op namen de onzen voor, om den

vyand, zonder hunne makkers eens te
waarschouwen, maar van daar te verdry-

Die men

Zoo ras men dit bevel aan hen gegeven

ven, trekkende met zeven vaandels, in

dwingt 't

had , vielen zy ook met zulken woede op

twee troepen verdeelt, derwaards; maar

den vyand aan, dat het een lust was om

de Chineczen lieten zy achter, alzoo die

veld ie rui
men.

aan te schouwen.

Terwyl nu die voortroep van agteren
in ’s vyands werken trok, en hen hoe

zich

hersteld.

niet genegen waren mede te gaan, gevende voor reden, dat zy geen geweer had-

den, en dat zy gekomen waren, niet om

langer hoe meer wyken dede , braken

te vegten, maar om te werken.

de Chineezen van de andere kant in de

zelve, klommen ’er op, staken die in brand,

Na harde tegenstand, dreven zy den vyand weer uit zyn nieuwe leger plaats, en

en dreven dus de vyanden (even gelyk de

deden de opgezette calappus-boomen door

onzen van de andere zyde mede deden)
zeer gelukkig op de vlugt, waar door zy
volkomen meester van ’s vyands leger-

de lyfeigenen der E. Maatschappy nederwerpen.

Ondertusschen verzamelde de vyand al Dryft de

onzen of
plaats wierden , dwingende hen om71 zyn magt by een, die in 3 2 4000; dog

’t Getal der
dooden.

veld te ruimen, dat de onzen gelegenheid

zooanderen oordeelden, wel in 104 12000de vlugt.

gaf, om alles in lichte vlam te zetten.
In dezen aanval zyn ontrent 100 man-

koppen, met 2 of 300 paerden, bestont,
vaststellende, dat zy nieuw ontzet beko-

nen van den vyand, zoo op de plaats, als
in de Rivier, doodgebleven, onder wel-

men hadden.

ke ook Temanggong Boeraksa, de Veld-

ten schrik, alzoo zy al veel van hun kruis

Dit veroorzaakte in de onzen een groo-

verschooten hadden.
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In ’t aftrekken, liepen de slaven weg nu en dan in slagordening vry breed.
Op die aannadering van die in 't Zuid En zyne
en de agter-troep keerde zig door onerva
renheit verkeert om, en bragt de voor-

westen, wierden de onzen, op 't beslui nieuwe

troep, zynde nu de agter-troep geworden,

van den Krygsraad, genoodzaakt, om d’

in zulk een verwarring, dat zy, in't trek

troepen.

boomen van de tuin van den Prcdilant

ken over een Dam by 't slootje ontrent de Dankaarts, en van Rapitein Henrik Lietuin van de Heer Specx, gestut, en door venssoon, af te houwen ; en zoo haast de

de andere troep zonder eenige reden of- boomen van D. Dankaarts op den 5 November afgehouwen waren, verliet de vynood verlaten zynde (die hun geweer weg

wierp, en in twee Tsjampans, die op de and zyne werken, die hy ontrentde sterkRivier lagen, zich zogt te bergen) door

voorgenomen te hebben, om zig tusschen

der geweer op de vlugt gedreven wierd

die boomen te legeren.
Zedert die tyd is’t gansch leger van ’t

daar haar de zelve zoo lang vervolgden, tot

dat zy door ’t grof geschut der Tsjam
pans, en van de stad getroffen wierden,
en toen van zelf staan bleven. Waren zy

zoo ftout geweest, van ’er met groote troepen op in te vallen, daar zou er geer
cen van de onzen afgekomen hebben, en

zy zouden ook zonder tegenstand tot in de

voet liepen.

By dit voorval verloren de onzen 56S0l

daten, 4 borgers, en kregen daarenbover

Toen de Keizer dit nieuw ontzet zond,
had hy, vaststellende, dat Batavia al ver-

overd was, dezen Temanggong Dja vana
alleenlyk maar gezonden, om van Temanggong Boeraksa, de kostelykste waren, die

weer te rug keerden; zoo dat de vyand

in alle verzekertheit over te nemen, en in

ten, gelt, kleeden, lakenen, en amfioen,

200 musquetten, pieken, harnassen,n

Mataram by hem te brengen; dog zoo Ba¬

andere wapenen van de onzen bekomer

tavia nog niet over was, zouden zy trag-

had

ten Boerakza te dwingen, om dat nevens

Zy hadden 1 of zoo van de hunnen verloren. Door dit ongeval bleef ook ’t om
verre hakken van de boomen agter, waar
door de vyand weder gelegenheit bequam
om den weg by de tuin van de Heer Specx,

de twee edelen, die hy nu medebragt, met

ten, en zyn leger daar weer op nieuw ne-

der te staan.

Na dien tyd is tusschen ons, en tusschen
’t volk van de Keizer van Mataram nie
zonderlings voorgevallen

ontzet var

’t ons tegenliep, zig dan met den Keizer
teverdragen.

licht konden verduistert werden, te we-

met afgeworpene kalappus-boomen te ssui-

rigt van

van Bantain

nog 20 gequetsten binnen; behalven dat
er 140 Soldaten en borgers zonder ge-

zynde ontrent een half uur van 't kasteel

den vyand

Ondertusschen kregen wy van BantamBericht de
bericht, dat die Koning zich zeer in de Koning-

gen, alzoo men in ’t geheel kasteel geen een

Onze Ruiters droegen zig ook zeer qua
lyk, aangezien zy ’t voetvolk onder de

Nader be

ten schoots gelegert.

weerstand, die de Keizer hier vond, ver-

men was

zyde.

voorsz. Vesting Zelandia genadert, terwyl ’t leger aan de Oost-zyde mede naby
begon te komen; dog zy hebben zigbui

blydde, genegen zynde zig met ons, als wi
de overhant hadden, te vercenigen, en zoo

gezond Soldaat had, vermits 't volk var

aan weder

Zuidwesten den 15 dezer in ordre na de

stad, en verder, hebben konnen indrin-

de praeuwen nog niet weer binnen geko-

’t Verlies

te Zelandia gemaakt had, zoo dat hy scheen

de vyand, die 'er op aandrongen,mede zon

Ook vernamen wy, na dat wy den 21

October het leger van den Temanggong
Boeraksa opssoegen, dat 'er den 22 een

gewelt in te nemen, of zig doot te veg-

ten; en zoo zy dat niet deden, dat zy
zelfs dan hem zouden doot slaan. Ook had

de Keizer belast, geen eenen Nederlander in’t leven te laten.

Toen nu Temanggong Djawana hoor

Verder

de, dat Temanggong Boeraksa met veel

van zyne grooten doot gebleven was, sloeg

hy, zeer ontzet zynde, op zynborst, zeggende : Wat zal ik den Koizer van Ma
taram, mynen Heere, medebrengen: Hy

legerde met zyn volk eerst aan de Oostzyde der stad, ontrent de tuin van de Heer
Specx, zond daar na een gedeelte aan de

groot ontzet voor de vyand, na zommi

West-zyde,doende een groote vertooning

ger gissing van 5000; dog, zoo anderer
meenden wel van 15 of 2oooo koppen,
met veel paarden, onder drie Hoofden, te
weten, Temanggong DJawana, die 10ooc

rondsomme. Van beide de kanten wierd
de stad tot binnen schoots genadert, inzonderheid aan de Oostzyde, daar ’t leger

(die ieder cooo man by zig hadden) weer

gong eens te onderstaan, of hy de Ri-

van Boeraksa gelegen had; maar ziende
man by zich had, en Kijaij Depati Wi- geen kans, om door gewelt daar eenig
dikda, en Kijaij Depati Mandoera Radja voordeel te doen; besloot deze Temangin hun legerplaats gekomen was.

Dit nieuw leger had zig in tweën gedeelt, waar van ’t eene aan de Oost-zy
de der stad lag, en van ’t welk ieder zy-

ne aannadering deede, vertoonende zich

dele on¬

dernemin

vier van de stad niet zou konnen verlei-

den, om ons de zelve door gebrek van water te doen verlaten.

Ten dien einde heeft hy ontrent een myl
boven de stad, landwaard in, dertig da
gen

gen des
vyands.

GROOT
A 1629. gen lang, 1000 man doen graven; dog
ziende, hoe weinig zy vorderden, en da

te vertrekken, vrezende dat hy mede, als

ben , eer hy met andere wingewesten,1629.
daar hy na haakte, verder konde gaan,
hervatte dit werk Ao. 1629.

De twee Edellieden, Kijaij Depati Man

belast was by deze togt dog eere in te leg

manggong, aan den Opper-Landvoog

gen, ondernamen om de vesting Hollandia met storm-rammen, gelyk Boerakze

de Heer Jan Picterszo nKoen, gezonden

Den 27 November quamen zy ’s nagt.

en eenige van hen geschooten waren, gin-

dat hem Boeraksa schandelyk misleit, enweer vrcdc.

gen zy, zonder iet verder te ondernemen,

dit gansch werk buiten zyne kennis, en

door

Hier op liet de Veld-Heer Teman-

ze van gericht volgens last van den Kei-

landvoogd Carpentier voor zyn vertrek

zer dooden, om dat zy Batavia niet vero-

een pas-cedel, om over Atsjien na Melcka

verd, of zig niet dood gevogten hadden

te reizen, verleent, en dien de Heer Koen,

Eenige zyn onthalst, en de andere gekrist,

by zyne wederkomst van daar, had doen

of met pieken doorregen

ombrengen; dog aangezien hy nu beter
bericht van alles bekomen had, verzogt

was, is deze Veld -Heer met het verdere

opgebroken , latende de doode lichamen

744 in getal, ten bewyze van zyn wreed
heit, boven aarde leggen, 't welk wy, in
dien wy het zelf niet gezien haddden, noit
zouden gelooft hebben, alzoo zy grouwe
lyk mishandeld waren
zyn lege

daan, om zich over zekeren zynen gezant

te wreken, aan welken de Heer Opper-

gros van ’t leger den 3 dito van Batavia

opbreckt.

op zyn eigen gezag ondernomen had,

voorgevende, dat die dit alleen hadde ge-

g ong Djawana deze twec Edellieden met
hun volk binden, en dede de zelvc by wy-

Na dat dit den 1 December verricht

Die mef

kende, dat des zelfs onderdaanen vry en

ontrent 300 man; dog alzoo zy ontdekt,

by de Vesting, en de volgende nagt met

gedood

was, biedende daar by uit ’s Keizers naam
de vrede aan, en op dien grond verzoe-

vrank, gelyk voor dezen, weer op Batavia mogten komen handelen.
Hy verontschuldigde ook den Keizer Vermtocet

met ontrent 100 man in de afgesneden stad

Veld Hee

Den 16 April quam hier van Tagal ee

den Keizer geweest waren, en aan welkc

al mede bezogt had, aan te tasten.

nieuwen

Deze Vorst, die ondertusschen Batavia helegerd
oordeelde eerst nootzakelyk te moeten heb Barta via
weder A-

nen Warga met zes praauwen, di- uit de
Rivier van Karawang om vry geleide,
met een brief van zynen Heer, den Te-

doera Radja, en Kijaij Depati Widikda,

gebroeders, welke in ’t naaste gezag aar

Door der

chende last gegeven te hebben, schoon hy
dat wel klaar bevolen had.

den.
lieden.
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ondertusschen zyn eigen volk van honge
en gebrek verging , wierd hy genoodzaalt dit werk te staken, en van Batavia

’t leger van Boeraksa, verslagen zou wer
TwecEdel¬

JAVA.

den had doen dooden, waar toe hy loo e 1629.

Ey , dat men daar aan niet meer wilde gedenken

Dit verzoek deed deze Warga in tegen Die toege¬
staan

woordigheit van den Gezant van Ligoor

werd.

mitsgaders van alle Hoofden van’t jonk van
den Koning van Siam, en van de Hoof-

den der Chineezen, voegende daar by
Radja Mataram minta ampon, dat is, de Ko-

mannen ruim, die voor Batavia gewees

ning van Mataram verzoekt om vergiffenis
Schoon haar Edelheden wel beter wi-Om ai

zyn, niet meer, dan ontrent 10000 we

sten, zoo wierd den 25 April besloten

dergekeert zouden zyn. Hoewel men in

voor eerst toe te staan, dat de handelaars

Men zegt voor vast, dat van de 1oooco

reden h

dat dede.

’t land van Mataram zelf dat maarop 3 of

en kooplieden daar vry zouden mogen ko¬

40oo man begroot; dat egter niet te ge
looven, hoewel ’t zeker is, dat 'er veele

de dan de voorsz. Warga zeer verge-

door honger en ongemak vergaan, en van
’t leger weggeloopen zyn. Toen Boeralk s.
geslagen wierd, liepen die van Sammadang,

men, om handel te dryven , waar me-

noegt weer na Tagal vertrokken is, zeg.
gende, dat zyn Heer, de Temanggong
van Tagal, nu Strand Heer geworden

cn Olker, de twee naaste gebuursteder

was, en dat die de vriendschap me ons be-

van Batavia in’t gebergte, aanstonts ge

ter onderhouden zou, dan bevorens ge-

heel door, ontboden hun verder volk met

schiet was.

vrouwen en kinderen, en hebben zich

Hy had dit verzoek alleen gedaan, om

met verlating van hun oude woonplaats,

tyd te winnen, en om onderrusschen zoo

agter Bantam in zeker gebergte nedergezet

veel ryst, padi, en andere voorraad, te

om zich geheel van het gebied des Kei-

water na Pamenockan, Karawang, en an-

zers af te zonderen, aangezien zy vrcesden, dat zy zich dood zouden moetenvegten, of dat de Keizer anders hen zou la-

als de Kezer nodig oordeelde, om ’t le-

ten doodslaan.

Naderhand hoorden wy, dat de Kei-

dere naby gelegene plaatzen, te brengen

ger, waar mede hy Batavia weder meende aan te tasten, te onderhouden, en van

daar dan van alles onverhinderd te konnen

ook dezen Veld-Heer, den Temanggong

verzorgen, waar toe ook de Temanggong

Djawana, met veel andere grooten omge
bragt heeft, om dat hy die twee Edellie-

van lagal volkomene last bekomen had,
dien de zorge daar over aanbevolen was.
Na
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Dit wierd zeer behendig in 't werk ge- 1629.

1629.

Na Warga’s vertrek quamen ’er nu en

Zynroeleg

dan eenige praeuwen met die goederen
dog deze konden de reden van hunne komst

stelt, en gelukkig uitgevoert

niet al te geheim houden, en deelden die

waar uit hy ten eerste gewaar wierd, dat

lektuit.

aan dezen en genen mede, die ons daar we-

der kennis af gaven. De Chineezen, die

te ontdekken, op hope van daar door te

den ontrent de aanslagen der vyanden te

eer genade te zullen verwerven.

en gaven ons, nevens die van Bantam,

die daar mede veel belang in hadden, volkomen verzekering, dat de Keizer zekerlyk te velde komen, dog dat men nog
niet wel wist, of her Batavia, dan of het
Bantam, of wel die van Ocker, en die van

Sammadang, die van hem afgevallen waren, gelden zoude.
Last harer
aan twec

geten.

’s Keizers voornemen reeds bekend, en uit-

gelekt was, dat hem bessluiten deed alles

zeer loos zyn om de iminste byzonderhe-

ontdekken, kregen ’er mede de lucht af,

Edelheden

Hy wierd den 24 Juny ondervraagt,

Om hier netter bericht van te hebben,

Hy belced dan, dat hy van zynen Heer,
den Temanggong van Tagal, uitdrukke
lyk gezonden was, om Baravia te verspie-

den, en ons te misleiden. Hy zeide ook

dat Tagal de spys-kamer, en dat des Keizers volstrekt bessuit was, met zyn gan-

sche magt na fatavia te komen, en die stad
andermaal aan te tasten. Dat zyn geschut
en verdere artillery al over een maant uit

Mataram na Pakalongan gezonden was, en

wierd by haar Edelheden den 5 Juny be

dat het gansche leger ontrent drie weken

sloten de jagten Heusden en Tajouan na

daar na stond te volgen, staat makende

Japara met zekere geheime last te zenden
om aldaar scherp te vernemen, of op de

dat het zelve in een maand al voor Bata-

via zou konnen zyn.
u

ze of gene plaatsen daar ontrent, ryst, of

Hy wist ook te zeggen, dat Kijaij De-

padi, verzameld wierd, en by aldien zi

pati Blitar, en Kijaij Depati Poegar, bei¬

daar eenig merkelyk getal van praeuwen

de ’s Keizers oomen, er Kijaij Depati

ontmoeten mogten, dat zy die maar zou-

Poerabaja, neef van dien Vorst, het op-

den vernielen, en in de gront booren.

Men gaf dien last aan Schipper Frans
Loncke, en aan den Onderkoopman Doet
my uit.

Deze twee jagten quamen zonder eenige ontmoeting voor Tagal, alwaar die

perbewint over dit leger, waar van hy de
sterkte en artillery zeer net wist te beschry-

ven, voeren zouden, voegende daar nog

veel andere byzonderheden by, die haar

Edelheden een groot licht in deze zaak
gaven.

Onderkoopman op de vriendelyke noodi-

Aangezien men nu zeker onderricht was,

ging van den Temanggong aan lant ging.

dat de Keizer voorgenomen had zyn leger

Zy zagen dat daar, terwyl zy op de ree-

van ryst en padi, door de Rivieren van

de lagen, meer als honderd praeuwen met

Pamanoekan, en Karawang, te verzor-

padi van de Oost quamen, behalven dat

gen, vonden haar Edelheden goed dit op

er reeds een groote voorraad van alles in

allerlei wyze te beletten, zich verzekeren-

Tagal was, al het welke de onze met goe-

de, zoo zy hem den toevoer te water kon-

de oogen aanzagen.

De Temanggong, gevraagt zynde, wat
hy met zoo grooten overvloed van Padi doen

den afsnyden; dat dan zyn geheele toe-

leg in duigen vallen, en vrugteloos afloopen zou.
Waar op

Men zond dierhalven den Bevelhebber
wilde: gaf tot antwoord, lk zal ze doen
haar Edel.
Adriaan Maartenssoon Blok met de jachstampen, en na Batavia voeren.
heden alle
ten kleen Arnemuiden, de Kemphaan, er toevoer afDit namen de onzen aan, en vervolg
’t kleen Hoopje, uitkruissen langs Java,snyden.
den daar op hun reize na Japara, dog lie
ten ons egter, ’t geen zy in Tagal gezien belastende hem, by ontmoeting van de
hadden, met een vaartuig weten.

Ondertusschen verscheen Warga den 2c

Juny op Batavia met 13 praeuwen, met
eenige ryst, en andere kleenigheden, geladen, wiens komst men, op de zeker be-

komene tyding van ’s Keizers toerusting

agten kleen Heusden en Tajouan en by
t nader vernemen van Tagals staat, met
het vernielen van alle die padi, indien hy

dat buiten merkelyk gevaar geraden vond,
voort te gaan.

Ondertusschen verzagen haar Edelhe-

tegen Batavia, nu al eenige dagen verwagt
had, te meer, alzoo ons door zekere Ja-

den zich van alles tegen ’s Keizers komst,

vanen, die met Warga’s praeuwen nu me-

tegen zulk een magtig leger, als hen bo¬

de quamen, en voor dezen by den Ont-

richt was, te zyn.

Warga ge-

om in behoorlyken staat van verdediging

fanger Cornelis van Maseyk gewoond had-

Men liet alle de Vestingen, en wagt. Verster-

den, al bevorens nader opening gedaan

plaatsen versterken, en de beukeryen, en Stad Bata-

king der

was, die nu by de komst van Warga be

bolwerken van Batavia van behoorlyk ge- via.

vestigt wierd.

schut, en kleen schiet-geweer, voorzien,

Men vond daar op goed Warga met zyn

jansch gezelschap in verzekering te nekend alles men, om daar door nog grondiger kennis
vangen, be¬

van dezen toeleg des Keizers te krygen.

en nog vyf nieuwe sterkten van geheele

opgezette kalappus-boomen ’er by maken,

voegende daar nog een reduit, de Sterre

genaamt, tusschen Hollandia, en Gelder¬
land,

) A VA.
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over de Rivier van Karawang getrokken, A. 1629.

.5623. land, by. Ook wierd de punt Utrecht

gelyk zy door een schep-praeuw van ons

merkelyk vergroot, met twee halve kar
touwen voorzien, en de vier andere pun-

volk zeer onderscheiden gezien, en haar

ten aan de Zuid-West-zyde der stad wier.

Edelheden daar door ten vollen van ’s vy-

den zoodanig begrepen, dat men Vianen

ands overtocht over die Rivier verzekerd

tusschen Zeeland en Brabant, ontrent mid

waren.

den in D. Dankaarts tuin , op de kant van
de kleene dwars-rivier, Bommel, Weesp.

Den 22 Augustus quam’t leger voor de Verschynt
stad. Men zag allereerst 40 Ruiters, dis den 22 Augustus

en Bueren, tusschen het huis van den al

ontrent Dirksland hun best deden, om et voor Bata¬

gemeenen Ontfanger, en de punt Zeelan-

nige beesten der E. Maatschappy van d

dia, een roede of twee van de oude stads
grachten, plaatsten

Deze punten waren nog naaulyks vol
trokken, als het leger van de Keizer van
Mataram voor Batavia verscheen.

onze ver

brand.

Ruitery nog op den weg daar ontrent,

waar op de vyand allenskens, tot ontreni

den tuin van de Heer Specx quam afzak-

ken, zonder dat 'er op dien dag iets verder
voorviel.

dekken, gebragt wierden. Ook wierden

Tot den laatsten dezer maand was 'er

’er veel andere vastigheden, en eenige hou¬

zeer weinig beweging van den vyand on-

te wambaizen gemaakt, die men van pan-

trent de stad ; dog op dien dag zag men veel

nen voorzag, en waar in men groote lyfs

volks te voet en te paart met veel vlaggen

berging en verzekering voor’t vee der E

en vaandels, en een stoet van eenige Oli
fanten te voorschyn komen; dat nog ner-

Maatschappy en der Borgers vond.

door de

hoewel zy daar na tot in de voorstad afquamen. Ondertusschen hield zich onze

een meenigte Kalappus-boomen, die door

behoorlyke staat, om er ons volk agter te

T2gal

stad af te snyden, ’t geen hen door onze

Ruitery, en eenige oppassers belet wierd;

De Chineezen verzorgden ondertusschen

de Matroozen alomme opgericht, en in een

via.

Den 16 July quam ’t schip de kleene

gens anders dan op een bloote vertooning

Hope van de Oost, waar mede de Bevelhebber Blok haar Edelheden kennis gaf

uitquam.

van zyne gelukkige onderneming, den 11

den, en Westen van de stad, verre bui-

Ly hadden hun leger in 't Oosten, Zui

dito op Tagal voorgevallen, alwaar hy, on- ten ’t bereik van ’t geschut nedergeslagen.
trent vyf uuren geland zynde, twee hon

Terwyl zy daar mede bezig waren, qua-

derd praeuwen, en vier honderd huizen

men ’er nog eenige slaven, en Chineezen,

in koolen gelegt, en een Padi-berg, die
twaalf roeden lang, en vier roeden breed

die by den vyand gevangen geweest, en
het weer ontloopen waren , in de stad, die

was, zeer gelulckig, zonder een man te

ons wisten te zeggen, dat 'er ongemeen

verliezen, vernielt had, niet tegenstaanide

veel volk, paarden, karren, enz. waren;

de Javanen zich in 't eerst niet weinig daar
tegen gesteld, en zich dapper verweerc

maar dat 'er reeds al groot gebrek van Ryft
vernomen wierd

Dit gelukkig begin van deze kruisvloot

De vyand, een Chinecs in de Riviei
van Ankce gevangen bekomen hebben-

maakte zulkeen ontsteltenis, en gafzulkern

de, had den zelven de handen, lippen,

hadden.

ontzag op die gansche kust, dat 'er geer

neus, en ooren , afgesneden , en hem

eene praeuw dorst te voorschyn komen.

zoo mishandeld weer na de stad gezonden.

Den 20 dito vertrok de Heer voorzit

Hy wierd wel in korten tyd genezen, dog

ter Wagensveld met het schip de Salm na
de Oost, om den Bevelhebber Blok te ver

vangen. Hy lande ontrent Tsjeribon by
’t dorp Sabang, dat hy afgeloopen, en verbrand, en daar hy rykelyk zoo veel pa¬

het was afgryzelyk de wreedheit, ontrent
dien man gepleegt, aan te zien.
Op dien zelven dag zonden zy, de Rivier af op een vlotje, een anderen Chinees, dien zy gedood , van lit tot lit

ontleed, en met Rotangs weer aan malNiet tegenstaande dit alles zoo gelukkig kanderen gehegt hadden. Wy stelden vast,
voor af verricht was, en de voornaamste dat zy dit deden, om de Chineezen een
di, als Blok in Tagal, vernielt heeft.

Des Keizers leger.

Rivieren, en vooral die van Karawang,
Pamanoekan, Indrapoera, en meer ande

re , door ons volk zeer wel bezet waren.
kon dit echter den Keizer van zyn voornemen niet afbrengen, nog eenigzins be¬
letten zyn leger na Batavia te zenden.
Wy kregen door ons volk, dat wy in
’t veld hadden, dagelyks bericht 'eraf, die

schrik aan te jagen, en van ons af te trekken; maar het diende alleen, om de zelve te meer tegen hen te verbitteren

Zy hielden zich verder tot den 4 September stil, alzoo zy nu meer moeite,

dan wel ’t jaar te voren hadden, om de
spys tot hunne werken, met welke zy de
stad naderen wilden, hier en daar van daan

den 21 Augusti de voorlopers ontmoet, en te halen, en van verre na de stad, daar tyd
zich door de vlucht, met achterlating van toe vereischt wierd, te brengen
Die van Bantam haaden ons ook al twee

Eindelyk begon het gansche leger zig te
bewegen, en de stad tot binnen een ka-

of drie dagen te voren verwittigt, dat zy

non-schoot te naderen. Men kon niet mer-

een man, gered hadden.

IV. Deel.

M

ken,
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ken, dat zy veel grof geschut, of schiet-

Sterre een werk tot op de gracht-kant te A° 1629.

geweer hadden, en men wierd nader van

brengen ; dog dit was hen door ons sterk

’t groot gebrek van ryst in ’t leger des vy-

schieten belet. Daar beneven hadden zy

zich ontrent de punt Utrecht, door ’t aanpe van toevoer voor handen was, om dat brengen van veele hout-werken zeer verands verzekerd, zonder dat 'er eenige ho-

gekomen.

staan een praeuw met ryst, doorssippen

mel door 200 man bestormt, en 10 man

kon.
Staat vat

ditleger

sterkt, en waren al zeer na by de zelve

onze kruissers de zelve op hunne kufs
afgesneden hadden, en de Rivieren zoo
bezet hielden, dat 'er geen man, ik laat

Nadat het leger van Karawang na Bata¬

Den 12 dito ’s nagts wierd de punt Bom-

nen van den vyant waren al aan ’t klimmen ; doch wierden met 'er haast, niet

via gekomen was, had men aan de mee

zonder verlies van eenigen der hunnen, af-

ste paarden in't zelve geen ryst meer ge-

geslagen.

Den 14 en 15 dito zag menveel karren

geven, waar over zeer veel volk weggedropen, een groot getal buffels gestorven,

van de Oost-kant na de West-kant van ’t

en daar door de vyand buiten staat geraakt
was, om ’t geschut af te voeren

n 18 buffelsdoor ’t ryst-veld der E. Maat-

Den 7 dito waren zy doende, om een
schans van houtwerk en aarde te maken,

waar mede zy nu al tot op’t plein van de
kruit-moolen genaderd waren, en waar uit
zy nu en dan met roers opons volk schoo-

leger komen, van welke eenigen door 12

schappy getrokken wierden, waar op, na
allen schyn, eenig geschut zal geweest zyn.
Men zag aan dien kant de vyand sterk
werken, om eenige Bateryen te vervaardigen waar mede zy tot onder de pun-

ten,quetzende drie of vier man in de Tsjam-

ten Bommel, West-Hollandia, en de

pan, die de wagt op de Rivier had, en nu

Sterre quamen, latende de punt Utrecht.

opgekort was.

en ’t verdere buiten, ongemoeit

Ly deden hun meeste werk by nacht

Den 17 dito ging de Heer Opperland-Hunte

op dat wy ’t niet merken, en zy ondertus-

voogd Koen, nog zelf de ronde alommit werken

schen tegen den dag klaar zouden zyn, zoo
dat men by dag byna geen beweging onder hen zag; maar wy wierden egtergewaar, wat zy by nagt gedaan hadden, en

gen, en bevond de zelve ontrent de pun brand
ten Bommel, en Weesp, in zoodanigen

speelden by dag met ons geschut daar zoo

sterk onder, dat wy nu en dan al eenigen
van hen ter neer schoten.

Den 8 dito ’s morgens was de vyand

doen, en ’s vyands werken wel bezichti door

staat, dat hy die punten ten eersten, zoo
daar niet tegen gedaan wierd , afsnyden, en ons daar ontblooten zoude

weshalven by haar Edelheden goet gevon-

den wierd dit werk aan te tasten, en in

met zyn werken aan de overzyde der Ri-

brand te steken.

vier ontrent de punt Hollandia, tot op
een pistool-schoot, genaderd, latende het

lyk in die punten gebragt van welke

groot leger geheel buiten schoots blyven

Wy lieten daar op dezen namiddag eenen uitval doen, trokken met 100 Solda-

ten, en eenige Mardykers, benevens 2oo
musquettiers over de Rivier, zynde zeer

Daar op wierden 350 mannen bedektes namiddags, als de zee-wint begon te
waejen, 25 of 30 Bootsgezellen met hun

brand-tuig uit ieder punt een aanval op
’s vyands werk deden, terwyl hen 60
kloeke Soldaten, 3c Japanders, en eenige Mardykers ondersteunden, by wel-

wel door ’t geschut van die punt gedekt.

ke zich ook eenige Chineezen gevoegt

en ssoegen ’er de vyand, met verlies van

hadden.

15 of 2o der zynen, uit

De vyand deed grooten tegenweer
dog wierd door t geweld der granaaten,

Het gansch leger zag dit aan, gelyk ook
dit werk in hun gezicht geslegt wierd
zonder dat wy een man verloren; dog 2

de on-

zesiver¬

en door t sterk schieten der onzen, genoodzaakt te wyken.

of drie al te nieusgierige toekykers wier-

Daar op geraakten zyne werken in't Verlies

den door eenige vervlogene kogels ge

brand, terwy lde vyand in zyn groot werk aan weer

quetst.

Over ’s vyands Zuider-troep had Kijai
Depati Madion, nevens Kijaij Depati Poe¬
gar, en Singa Sari, 't oppergebied.
Sen 9 en den 11 dito heeft de vyanc

sterk gearbeid, niet tegenstaande dat 'er die

stand hield zonder dat op ’t zelve ietson-uyden.
dernomen wierd

Men veroverde aan onze kant veel pieken, krissen, en een metale bas. De vyand verloor by dezen onzen uitval 2 of 300

man (hoewel die van Bantam , dit wel op

gansche nagten zeer sterk uit onze buiten- 5oo koppenbegrooten maar aan onze kant
werken geschoten wierd, zoo dat zy nu kregen wy geen dooden; dog naderhand
ontrent op een musquet-schoot na aan de zyn ’er van 30 gequetsten, 4 man overlepunten Bommel en Weesp, aan de West. den.
zyde leggende, en in 't Zuiden zoo naon-

Zoo haast de onzen maar afweken, quam

trent de punt Hollandia ook, genaderd

de vyand, alzoo de wind eer, dan wy ge-

waren. Ook hadden zy gedagt tegen de dagt hadden, afnam , weer te voorschyn
doen

JAVA.
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Den 2° Scptember deed de vyand zyn A° 1627.

A° 1617. doende zyn best, om den brand te lesschen,
en zyne dooden te bergen, Zy kregen

eerste schoot met grof geschut van die ba-

eindelyk ’t vuur, hoe dapper ook op hen

teryen, schietende een yzer van vyf pond

geschooten wierd, uit, zoo dat de branc

na de punt Hollandia om de Oost, nadat

tegen over de punt Bommel zeer weinig

hy nu een maand voor Batavia gelegen had.

Op dezen nagt, ontrent twaalf uuren Dood ran

schade gedaan had. Ontrent de punt Weesp

dat een groot verlies voor de onzen was

was veel houtwerk verbrand, dat nog tot

Batavier in zyn hert, na lang aan de loop

Den 19 en 20 dito wierd ’s nagts door

gegaan te hebben, te sterven. Hy had
’s avonds nog klock en gezond (zoo14t
geleek ) aan de tafel geweest, en had

hen weder sterk aan de werken gearbeid.

Oyk maakten zy twee Bateryen, op wel¬

ke wy gisten, dat zy hun geschut zogten

ook (zoo men zegt) geen gedagten van

te planten.
tein van ’t
Kasteel ge

anbtroogk

Pieterssoon Koen, die dappere Held, en

door een zwaren regen uitgelescht.

De Kapi

den Opper¬

quam de Opperlandvoogd de Heer Jan Koen.

den avond duurde, dog toen wierd alles

Te dier tyd wierd Adriaan Theunis-

zoo na aan zyn einde te zyn. Hy wierd

zoon, Kapitcin van ’t Kasteel, zoo als hy

den 22 dito met groote statie waar van

van de punt Weesp na de punt Bommel

wy ter plaarze, daar wy hem in 't by-

queist

ging, met een roers-kogel door zyn been zonder beschryven, uitvoeriger spreeken)
begraven.

geschoten.
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Fouens Fecsnarcicie

In wat staat hy toen de stad liet, blykt genheit op alle de punten, en sterkten af

Tekening
van Bata via

A. 1629.

Den 2 3 dito quam de Heer Jaques Specx,

ons niet alleen uit ’t gene wy er reeds over
gezegt hebben maar ook uit deze teeke

ordinaar Raad van Nederkinds India, na

ning, met letter Tgemerkt.

een reize van 9 maanden min twee dagen

Men schoot al het kanon, dat den vy

met het schip Hollandia, nevens zyne ge-

and maar beschadigen kon, by die gele- malinne, en zusters, hier op de reede, vinM2

den¬
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1629. dende alles in rep en roere, en de stad
door honderd en twintig duizend Java-

De Heer
Specr op nen zeer naeuw belegerd.
perland

voogd vat

Indien.

Hy wierd vooreerst by eenparigheid van

stemmen tot Opperlandvoogd van Neder
lands Indien, in plaats van den overleden

Heer Koen, ter tyd toe dat de Heeren ze

VINGEVAN
nig begroet, dat zy aanstonds weder af- Ar 1627.
weken. Zy schooten ook een grof yzer

door die punt henen; dog zonder iemand
te quetzen; en hadden by dien aanval 140
man verloren.

Den 2 October hoorde men ’s nagts aan
alle kanten sterk arbeiden, waar uit zom-

ventienen daar ontrent anderen last zoude n

mige meenden , dat de vyand bezig was met

gelieven te geven, of een ander in zyn

zyn geschut af te voeren, dat door een

plaats te stellen, gekoren-

Nu begon de vyand, zoo aan de Zuid-

gevangen, die wy ’s morgens kregen, be¬

West, als aan de Oost-kant met 9 of

vestigt wierd, voegende daar by, dat zy
van den Keizer te rug ontboden waren,

10 stukken vry sterk te schieten, waar

en dat het geheel leger in ; of zes dagen

onder , of s stukken van 24 pond yzer

vertrekken zou, aangezien’er de hongers-

waren; dog zyn verdere stukken waren

nood, en elende , aan alle kanten sterk

maar 5 of 6 ponders, buiten de welke

toenam.

hy nog eenige mindere van 1 a 2 ponden
had.

De punt Hollandia wierd verscheide

Daar zyn 'er, die willen, dat de vyand
nog dien zelven avond zyn leger-plaats in
brand zou gestoken, een kanon-schoot af-

malen getroffen, en aan de kap zeer

geweken, en verder met het leger den 3

Wat de vy beschadigd, dog wy verloren er geen volk

October opgebroken zou hebben; maar
deze hebben zulke nette aantekening niet,

and daar na

verricht
heeft.

door.

Die van de Zuid-kant hadden 't op de

Tsjampans niet weinig gemunt, en ver
scheide malen eenige 24 ponders 'er door

dan wel anderen , gehouden

Ontrent dezen tyd deden de onzen een Ongeluk
uitval op ’s vyands werken, stekende doo onder

de

nzen

gejaagt; dog waar mede zy alleen 4 man
onze granaten eenige van zyne bateryen, voorgevalgequetst, en een man gedood hadden
dog niet zonder een groot ongeluk, inden.
Zy wisten hun geschut ongemeen wel brand; want terwyl ons volk bezig was,
te bewaren, en hadden dat met houtwerk om de granaten te werpen, zyn’er 10 of
12 geborsten, eer de Matroozen die uit
zoodanig bebolwerkt, dat het door ons

geschut geen nadeel ter wereld lyden kon.
Om de Oost hadden zy twee of drie

hunne handen quyt waren. Hier doorverloren twee of drie het leven en zeven

zware, en eenige lichte stukken, waar uit

of acht hunne armen, en handen, al 't wel-

zy zomtyds over het plein van ’t kasteel

ke alleen door de quade gissing van den

schooten, zonder nogtans eenig volk

constapel veroorzaakt was, om dat hy de

te quetzen. Ook vlogen ’er nu en dan

zelve niet op hare behoorlyke maat ge-

wel eenige holle loode kogels met aarde maakt had. Dit gaf onder de onzen 100
gevuld, over ’t kasteel, en ook wel eens
een bas-kogel over de brug van ’t zelve

Het huis van den Heer Ontfanger wierd

Die groot
gebrek

seed.

grooten ontsteltenis, dat wy door dat ge-

ring ongeluk byna geheel zouden geslagen
geweest zyn; dog wy keerden echter met

tweemaal getroffen, daar van de eene ko¬

weinig verlies aan onze kant,en met het toe-

gel in 't pakhuis een touw beschadigde.
Nu en dan zyn de Vestingen en Pun-

brengen van veel schade en dooden aan

ten ook geraakt, alzoo zy redelyk wel doer
schooten uit de halve kartouwen, die wy

ling weer in de stad.

zelf in vorige tyden aan dezen Vorst ge-

zoeker, die met de Heer Specx op Bata-

van der vy-

schonken hadden, dat hy nu zoo qualyk

via quam, en dit beleg bygewoont heeft

anden na-

aan ons erkende

verhaalt, dat des vyands kogels den ; dito vallen
nog niet alleen gedurig over zyn huis

Dagelyks wierden ’er gevangenen bin-

’s vyands zyde, na een lange schermutze¬
Zeger van Rechteren, een Krankbe-

Bewyzen

dere aan-

nen gebragt, dood-mager en magteloot
van honger, die ons te kennen gaven,

vlogen; maar zegt ook dat de stad den 6

dat 'er geen levens middelen meer in 't le-

by voegende, dat, zoo als hy over de ka-

nog hard van den vyand beschoten is, daar

ger waren, en dat zy ’t niet langer zou-

steels-brugge was, en in't zelve dagt te

den konnen harden, aangezien ’er zeer

gaan ’er een grove kogel zoo dicht by

veel volk door honger stierf, en geen min-

zyn lyf henen quam vliegen, dat het weinig verschilde, of hy zou hem weggeno¬
men hebben, zoodanig, dat hy van de

der getal, door gebrek van alles, verliep.

Den 29 dito ’s nagts taste de vyand de
punt Weesp aan, meenende die in brant
te krygen door de meenigte van brandstoffen, die zy daar ontrent, en by de hoe¬
ken der zelve gebragt hadden.

Zy staken die meteen groot geschreeuw
in brand ; dog wierden van ons ge-

schut, en van onze musquetten, zooda-

slag byna ter aarde stortte, waar door ook
die van ’t kasteel niet anders meenden, of
hy was 'er door gequetst, hoewel de ko-

gel hem niet getrofsen had, en hy ook in
t minste niet gequetst was.

De vyand deed alle zyn dooden in de
Rivier werpen, en die met palen toeheijen,
ten cinde hy door de stank dezer aldaar be¬
slo-

GROC

T

)A

VA.

93

1629 slotene lichamen (die nu niet afdryven brand staan, waar over wy zeer verwon-A°. 1619.
konden) de Rivier vergiftigen, en voor
de stad onnut maken zoude.

Dit gaf de onzen een groot ongemak;

dog zy groeven ten eersten een menigte

Den 2 dito zond zyn Edelheid de Heer

Specx eenige Ruitery, nevenseenige vaandels voetvolk, na buiten, om te zien , wat
de vyand ’s nagts uitgevoerd had. Deze
bevonden, dat zy de vlugt genomen, hun

Den 20 dito des nachts is de vyand met
een groot geweld op de stad aangevallen.
dog wierd door ons geschut en musquetten zoodanig ontfangen, dat zy naeen gevegt van drie uuren, genoodzaakt wier-

den te wyken. Daar op bestormden zy
Maagdelyns sterkte aan den uitersten hoek

der stad gelegen, alwaar de onzen schoon

leger in den brand gestoken, en wel 7 of
800 man van hun eigen volk ellendig vermoord, zommige gekrist, en weer andere onthoofd hadden, die zy daar alle in

reien en gelederen op de vlakte zagen leggen, en die kort daar aan een groote stank

maar 15 of 16 man sterk, zich weerden

van zich gaven.

als leeuwen ; en toonden, dat zy van de

Men zegt dat de Prins van Madura Verdichtze¬
den vorigen Veld Heer Boeraksa bespotenlen wegens

stan der oude Batavieren waren, die met

de Prins

een kleen hoopken groote troepen wisten

uitgelagchen hebbende, voorgegeven had,

te verdryven.

dat zoo by die magt by hem, en ’t opper ra’s dood.
bewind ’er over gehad had, hy al over

Zy verdedigden zich deftig met kruit.

van Madu-

en loot, zoo lang zy het hadden, en als

lang meester van Batavia zou geweest, of

dat verschooten was, behielpen zy zich

zyn hoofd verbeurd hebben, en dat de

van die Vesting met het werpen van steenen en pannen zoo lang , tot die ook
alle verworpen waren : dog een van de

Keizer hem daarom ’t oppergezag over dit
leger gegeven had.

Men verhaalt nog verder, dat Boerak-

en niet minder, als bang voor de vyand,

sa, nevens dien Prins mede gezonden, gezien hebbende, hoe schandelyk hy met

was, toonde dit klaar door zyn nieuwe

zoo veel grooter leger van de stad getrok-

Soldaten, die geenzins van de verlegenste

Werden

de; dog wy hielden ons daar op van binnen zeer stil.

van putten, waar door zy weer van zeer
goed water voorzien wierden.

door inen

derd waren, niet wetende wat dit bedie-

krygs-list, roepende zyne makkers, die niet

ken is, den zelven aanstonds gekrist heeft;

wisten wat hy in den zin had, zeer vro

maar dat dit verdichtzelen zyn, blykt klaar

lyk van geest toe, mannen , wagt maar

genoeg uit het gene wy bevorens van Boe¬
raksa’s dood aangehaald hebben.

een ogenblik, ik zal 'er die Javaansche
nonden wel van daan dryven. Daar op

Wy hebben by dezen oorlog zoo wei-

iep hy na beneden, haalde een pot met

nig Nederlanders verloren, dat het naeu-

genood

nenschen-drek, en wierp die de dood vie-

zaakt ie

ze Javanen zoo etrelyke malen opde naak-

yks waardig is de zelve te noemen, en zy
verden maar op 10of 12 bepaald. Van
de Chineezen, Japanders, en Mardykers

schen drck

wyken.

Beschryviiig van

die reduit.

te huid, die ten eersten afhielden , en

luid intrupen: Tsjeh binatang Hollan-

zyn ’er eenige gequerst, en 7 of 8 dood¬

da, tsjch andijng Hollanda jang Bakalay
der gan tahi, dat is, foei gy Hollandsche

geslagen.

beesten, foet gy Hollandsche honden, die

konnen vernemen is, dat dit leger van den’s

met menschen-drek vegt. Dit deed hen

vyand 1000oo man (en, zoo zommige

egter niet alleen de wyk nemen; maar

willen, nog meer) zoude sterk geweest
zyn, met wellee groote tegen zoo kleenen

stad op hen zagen afkomen.

schouwd, en moet bekennen, dat ik ver-

magt der onzen zy, door Gods zonderlingen zegen, zeer weinig verricht hebben.
Men heeftechter gezien, da die Vorst
iets gedaan heeft, dat men bevorens on-

lk heb deze Vesting, wetende dit geval, menigmaal met verwonderingbe¬
baast stond, als ik de zelve bezag, en

mogelyk achtte te weren, om met zyn

overwoog, hoe zoo weinig mannenzig

zwaar geschut over zoo veel zware ber-

in zulken kleene en slegte reduit zoo lang
en zoo dapper tegen zoo een groote magt
van Javanen hadden konnen verdedigen

tusschen de 3 of 4 maanden mede bezig

geweest is, en daar hy veelbuffelsen karren door verloren heeft; al het welke hy

procf ’er af genomen had, om ze met een

echter heeft weten te verduuren.

touw om verre te halen, dat egter niet

Men stelde nu vast, dat hy daar by zyn
bekomst wel hebben zou, als hy de zynen zoo deeilyk zou zien te rug keeren
Hoe veel volks de vyand, gedurende Verlies van

Zy staat wat buiten de Nieuwe Poort,
Camphuis, en is een van de grootste oud-

heden, die ik op Batavia gevonden heb.
De vyand
Sen 1 November ’s avonds ontrent 6
ber af.

gen tot voor Batavia te komen, daar hy

want zy is zoo kleen, dat de vyand al een

in de ruin van de Heer Opperlandvoogd

i Novem-

vyands

eger.

voornamelyk ook 't ontzet, dat zy uit de

had willen gelukken.

trekt den

Het waarschynelykste, dat wy hebben sterkte van

uuren zegt Zeger van Rechteren) zagen

dit beleg, ver oren heeft, is niet wel teden Keizer
zeggen; dog de onzen, die hen met klet
ne troepen nog eenige dagen volgden

by deze
ocht.

vonden veel dooden, krissen, en verlate-

wy ’s vyands leger aan drie zyden in den ne karren, zoo op de weg, als inde RiM3

vier
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perbevelhebber was, die den Ontfanger, A- 1645.
A°. 1631. vier van Karawang leggen, gelyk zy ook
nog eenige karren en krissen in de stad ge- en meer andere Heeren van rang by zich

bragt hebben.

had.

Op dat men nu geen kennis van den

Men hoorde van de Chineezen, die van

Tsjeribon quamen, dat wel de helft van staat des kasteels van binnen krygen mogt,
’s Keizers leger dood gebleven behalven

liet men daar ieder een; die wilde, niet

het volk, dat door hongers-nood afge

inkomen.

In de volgende tyden blykt uitde vaste Verbod

dropen, en na 't bosch geloopen was.

A. 1631 den 24 May (zegt deze van

ordres, zedert Ae. 1636, by haar Edel

Rechteren, van Banda na Batavia zeilen-

den6

Gerucht
van cen

heden op Batavia beraamd , dat zy

derde bele de, en ontrent Japara genadert) dat zy een
gering va1
Batavia

1631.

aan de Ja¬
vanen A1640 van

Augustus Ae. 1640 goed gevonden had- in ’t Ka-

vloot van schepen en jachten zagen aan-

den , voortaan geen Javanen, als met ver steel te ko-

komen, die van Batavia na Japara gezon-

lof, in ’t kasteel te laten komen. En ne

meu.

den was, om de Javanen, die, zoo men

die tyd heeft deze Keizer alle zyne hoog-

zeide, wederom in aantocht waren, om

dravende gedagten, van Batavia weder te
belegeren, laten varen, hoewel hy tot zyn

Batavia ten derdemaal te belegeren, dat te

beletten; dog daar is niet verder op gevolgt.

einde toe onze vyand gebleven is.

Hy hieldzig dan zedert stil, en quam As Dood van
Mohharm-

Die vloot bestond uit de schepen Bue

1645, na een regeering van 81 jaren, temed A¬
ren, Bommel, Grooten-broek, de Salm, ster en, latende zynen zoon tot opvolger1645.
West-Zaanen, Tajouan, Diemen, en Bro- op zynen throon, die toen een Prins van
kerhaven, over welke de Heer Vlak Op- ontrent de 26 jaren was.

DERDE HOOFDSTUK.
HEt gedrag van dezen Prins in ’t laatste van zyn vaders leven, ontschaakt het wyf
A van Temanggong Wiragoena, des zelfs aanklagte op de raat van zyn ouder broeder aan den Keizer ; dog die hunne verwagting geenzins beantwoordde. Verder

gedrag van den aangeklaagden Prins. Wat de Keizer ontrent hem, en den Temang¬
gong dede. En hoe zich de Prins naderhant droeg, en ook den Temanggong ontrent

zyn wedergebragt wyf. Des Keizers genoegen over des Princen, en zyn misnoegen
over des Temanggongs gedragDe Prins weder ten Hove, Herwon zyns

vaders gunst. En volgde hem op zynen troon. Soesoehoenan Ingalaga 4e. Keizer
van Java Ae. 1635. Die veel Ryken op Java veroverd. En de landen van Watas Kali Toegoe aan den Panombahan van Tsjeribon schenkt. Die hem Sulthan Abdul Cahar noemt. Hy verzoekt ons om vréde met zekere bepaling. Gezanten aan
hem Ae. 1645 gezonden. Hoe die onthaalt wierden. En de vrede zonder bepaling

sluiten. 't Eerste verbond met hem gemaakt. Hoedanig hy zyn lant en volk bestierde. Belast Wiragoena, en al zynen aanhang, om te brengen; dog veinsde ontrent zyn
t
broeder. Die met de Priesters toeleg maakt, om den Keizer te doen vermoorden.
Welk uitlekt. Werd van den Keizer in verzekering genomen, en zyn beste vrienden gedoot. Waarom by den Keizer openhaar aantast. Die zyne makkers, en daar
na bem, dooden laat. Waarom by hem niet vatten liet. Doet ook alle de Priesters

in, en ontrent Mataram, en de verdere grooten, hem in de weg zynde, dooden Waar

op Pangerang Poerabaja niet ten hove verscheen. Welken hoon de Keizer tragt te
wreeken, 's Keizers moeder snyt dit door een list af. Die de Keizer zyn eere weder
geeft, Met hoe grooten voorzichtigheit die Vorstin dit aanlegt. En hoe zy de verzoening van den Pangerang bewerkt. Ae. 1655 kregen wy geschil met dezen Keizer. De
Heer Johan van Zyl als Gezant aan dien Vorst gezonden. A°. 1660 oorlogt hy met

ons , en met die van Djohor. A°. 1664 maakt by vrede met ons. A°. 1668 Verspreet aan hem gezonden. Dien by heerlyk dede inhaalen. Zoekt ons cynsbaar te ma¬
ken. Zyn doot A°. 1670.

En moet voor af weten, eer men

A1645
Het gedrag
van dezen

jongen Vorst overgaat, wat 'er ampt van den Temanggong Wiragoena

Prins in 't

laarste van

zyn vaders

leven.

Uit het gene wy bevorens reeds, over

nog tot de regeering van dezen de Ryksbedienden sprekende , van het
met hem in de laatste jaren van zyn va¬ gezegt licbben, is ons klaar genoeg geble-

ders leven, en den Temanggong Wira

ken, dat de bediening van dezen Heer van

goena, eersten bestierder van het Ryk, en een zeer wyduitgebreid gezag, en dat zyn
Landvoogd van Mataram, voorgevallen vermogen, zelf over de allergrootste Hee-

is, alzoo dat een groot licht ontrent eeni ren aan 't Hof, zoodanig geweest zy, dat
ge zaken, in 't begin van zyne regeering daar uit niet anders, dan een groote aanvoorgevallen, geven zal.

hang

GROOT
A. 1645. hang vlocjen kon, zoo dat alle de groott

dat naderhand (gelyk wy zien zullen ook

hunne gedagten uiivicl.

vong
Wiera

Goena.

hem en dezen Temanggong was, op een
vry ochendige en omzichtige wyze van
dezen vermogenden en zoo sterk van alle

over hunne groote onvoorzichtigheit, we

Deze Vorst nu, nog maar een jonge-

van hem weer te eisschen

Iy was daar in geweldig bedrogen;
want die Temanggong, een zeer gestreng
en bitter man, dien hoon niet konnende

verduwen, en zyn liefste vrouw niet wilende missen, nam deze daad zoo hoog
op, dat hy met zyne getrouwste vrienden raadplegende, hoedanig dien stouten
roover en ontschaker van zyn wyf te straffen, met goed overleg van ’s Princen ou-

der broeder (met welken de Temanggong eene lyn tegen den Kroon-Prins

trok) goedvond deze schend-daad aan de
Keizer bekend te maken.

van zyn

broeder
aan den

Ketter.

eens in zyne plaats op den throon
volgen zou, gebragt hadden. Hy voeg-

de daar by , dat zyn zoon, als Kroon-Prins
en erfgenaam des Ryks, wel iets doen
vrouwen van dezen Temanggong met ge- mogt, dat men in een ander dood-schulweld weg te voeren, zich inbeeldende, dig zoudcoordeelen, te meer, om dat zulks
dat die groote Ryksbedienaar, wegens zydoor een jongman aan een jonge vrouw,
als zynde een drift der jeugt, geschied
ne Princclyke opgaande en by zyn vader
zeer sterk toenemende magt (alzoo by hem was, die de Temanggong (nu een oud
ten Kroon-brins geschikt had) noit
man zynde zoo nodig niet had, en wel

noemde) aan te klagen, of om die vrouw

ouder

bean

gens dat zy zich allen met vrouwen
kinderen daar door in het uiterste gevaar
van hun leven, wanneer deze zyn zoon

ing van 18 jaren zynde, had zich ver-

der, over zoo een beuzeling (zoo hy het

opde raad

geenzins

enwoord.

stout, om een van de liefste en fraaiste

men, om hem by den Keizer zynenva-

aaiklagte

verwagting

nen waren, bestrafte hy hen zeer bitter

in zyn gedagten zou hebben durven ne-

Desselfs

Na dat zy dan voor den Vorst versche-Dog hunne

zich, alzoo er cen oude wrok tusschen

zogt te ontslaan.

Temang

den, 't welk hen hope van een gelukkigen uitslag gaf, hoewel het geheel tegen

de eerste Hovelingen ondersteunden Heer

het wyf van
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zoon, in zyn binnen-hof by zich ontbic-A' 1645.

Hovelingen dien Heer moesten na de oogen zien, en volslagen van hem afhangen;
de reden geweest ie, dat deze jonge Vorst

Ontschaak

) A VA.

Dit drong den oudsten Prins te sterker

nissen kon.
Deze voorrede quam hen wel zeer raeuw
en onsmakelyk voor, maar het trof hen

veel meer, wanneer de Keizer daar nog by

voegde, dat ook zyn keure op dezenzoon,
als de verstandigsten en bequaamsten,
om zoo grooten Ryk en volk te bestie
ren, onwankelbaar was, en dezelve bleef,
ver wytende zynen oudsten zoon zeer scherp

zyn gering verstand, en slecht overleg
dat hy zich, ten gevalle van een vreemden, tot zyns broeders verderf, had laten
gebruiken , waar mede hy betoont had
onwaerdig te zyn, om over zoo grooten
volk te gebieden, voor welk volk hy Keizer) gehouden was na zyn dood goede
zorge te dragen, bevelende hem verder
deze zaak voor zyn broeder verborgen te
houden, ten einde hy noit te weten mogt

aan , om dat hy hoopte, dat zyn vader

komen, dat hy tot zyn nadeel met Wi-

door dit geval in zyne keure veranderen

ra Goena aangespannen had , ’t geen hy

en zyn jongsten broeder, schoon uit een

Wira Goena, op straff- des doods mede

vrouw van doorlugtiger huis, dan hy, ge-

bevolen heeft.

boren, voorby gaan mogt

Hy zeide daar benevens tegen den laat-

Zy klaagden ook daar over aan den Kei¬

sten, dat hy van herten wel gewenscht had,

zer by een goede gelegenheid, die zy hier
ook zoo vuil voor te stellen, en dien Prins

dat hy die klagten over den Prins, zynen
geliefden zoon, noit aan hem gedaan had,
aangezien dit, na zyn dood, niet anders

anderzins zeer gelieft) by zynen vader zoo

dan doodelyke onheilen voor hem, en al-

toe waarnamen, en wisten die daad hem

zwart te maken, dat de Keizer, ten be

e de zynen, en voor al voor zynen oud-

wyze dat hy daar over zeer ontsteld, en

sten zoon, baren kon, hoewel hy voor hen

op dezen zynen zoon zeer vertoornt was,

na zyn dood ook alle mogelyke zorge dra-

zich in meer als 30 of ao dagen niet zien gen wilde.
Hier mede vertrok de Prins, en deze
liet, en met geen een hoveling spreken
wülde

vermogende Staats-dienaar, dog zeer ont

Dit was een geval, dat zoo stil niet blyven kon, en dat, onderde hovelingen be¬

dan zy gegist hadden, uitgevallen was,

teld, om dat deze zaak geheel anders,

kend geworden zynde, het gansche Hof

voorziende van die tyd af, dat het her.

aangezien ieder der Princen daar zynen

na ’s Keizers dood, hoe grooten voorzor-

aanhang had) mede zeer ontroerde, en in

ge hy ook dragen mogt, zekerlyk niet

de uiterste bekommering bragt, wat uit-

wel gaan, en dat die jonge Vorst dit aan
hun allen, gelyk ook geschied is, wreken

slag dit werk, waar over de Keizer zoo
zeer geraakt was, nemen zou.

Eindelyk deed de Keizer Wira Goena

benevens zyne vrienden, en zynen oudsten

zoude.

De jonge Prins ondertusschen, door Verder ge’s Keizers liefste gemalin, zyne moeder drag van
(zyn-
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de dogter van den Panombahan van

den aange- Tsjeribon) op een bedekte wyze, buiten
klaagden

Prins

’s Keizers weten, bericht van alles beko-

men hebbende, en zynen misslag, na dat
de drift over was, bemerkende, droeg zig
veel wyzer, als zyn broeder, en Wira
Goena, gedaan hadden.

De Keizerin deed hem ook heimelyk
zeggen, dat, zoo hy de Prins van het
Ryk, en haar zoon, en zoo hy van 't
rechte bloed der Panombahans van Tsjeribon was, die men het gansche Ryk door
voor heilig hield, het hem dan nu ook

Hoe zich
de Pcins

Uw slave neemt ootmoedig afscheid door naderhand
zyns Heeren rechtvaardig bevel op zynen droeg.

kop. Daar op kroop hy met zeer groote
eerbiedigheid agterwaards (alzoo het een
onvergeeflyke misslag wezen zou, zig voor
den Keizer om te keeren, en hem den
rug te toonen) en liep gezwint uit’s Keizers oogen na den ouden Temanggong
Mataram, zyns vaders, en ook zynen

zich uit zoo een kleene zwarigheidte
redden, vermits hem, als hy eens op de

was.

throon van zyn vader zitten zoude, dage¬

Kort na zyn komst by den zelven gaf
hy last aan zyn volk, dat hem met groo-

lyks veel grooter en gewigtiger zaken zou¬
den voorkomen.

Oit dit bericht van zyn moeder begreer

te pragt en statie plagt te volgen, dat zy
terstond na zyn Hof vertrekken, en deze

de Prins, dat hy by zyn vader over dat
voorval wel eenigzins in ongunst, maar

zyne zoo beminde gestolene vrouw in een

dat de Keizer egter geenzins in zyne keu-

met rouw lywaat (by hen een teken

fraejen draag-zetel zouden doen gaan, die

re ontrent hem, als Erf-Prins, veranderd,

van rouw en droefheid) bedekken, en

en dierhalven hope voor hem was, om na
een kleene boete, en door toedoen van de

aldus na Temanggong Wira Goena dra-

Keizerin, haast weer in zyn gunst te geraken

Hy veinsde daar op nergensaf te weten.
hield zich zeer stil, voegde zich dagelyks
nevens de minsten ten hove, dog liet zich
met groote voorzigtigheid van zyne getrouwste vrienden bewaken, en van zyn
lyfwagten (waar onder ook onze tot nog
toe gevangene Nederlanders waren) zoo
wel bewaren, dat zyn vyanden geen gelegenheid hadden, om hem eenig nadeel
te doen.

De Keizer nu, om te toonen, dat hy

Keizer on

deze vuile daad van zyn zoon geenzins
en den Te goedkeurde, of voorstaan wilde, quam na
manggong 30 of 4- dagen weder te voorschyn, by
trent hem

dede.

Ae. 1645.

grooten vriend, door welken hy als zyn
leermeester van zyn vyf tot zyn vyftien jaren opgevoed, onderwezen, en bestierd

aan geen verstand ontbreken moest, om

wat de

weer onder zyn gezicht te komen.
De Prins, dien dit buiten twyffelzeer
speet, gaf daar op weder tot antwoord

welke gelegenheid de Prins zich als voor-

gen , en hem zyn vrouw wedergeven, wel uitdrukkelyk, in aller tegenwoordigheid daar by voegende : Want
zoodanig is t rechtvaardig vonnis van my¬
nen Heer, om de overspeelers te straffen.

Dit wierd zoo spoedig uitgevoerd, datEn ook den
lit geroofde wyf, tot verbazing van den Temanggong on-

Temanggong, al in zyn huis was eer
reut zyn
hy van het Hof was gekomen; dog vedergehy, haar bedryf herdenkende , zag bragt wyf.
haar zoo ras niet, of hy wierd door de

trift, en jaloezy, die de Javanen zoo eigen
is, zoo verre vervoerd, dat hy zyn kris

trok, en deze jonge hoewel tot overspel
gedwongene vrouw met 5 of 6 fteeken
doorstak , waar door zy aanstonds op
de plaats dood bleef, latende haar lichaam,

otmoedig en onderdanig, als oit te voren,

tot een grooter bewys van zyn wraak-lust,
op’t veld werpen, alwaar zy zoo heimelyk, als ’t mogelyk was, door ’s Princen

aan.

volk begraven wierd.

heen, vertoonde, stellende zichzelven zoo

Na dat de Keizer dan vooraf het von-

De Prins, die den toeleg en ’t voorne-

nis van verscheide andere misdadigen uitmen van zyn vader by de bevelen, aan
gesproken had, wendde hy zich na zyn hun beiden gegeven, beter, dan de Tezoon, en vraagde hem, hoe men gewoon manggong, begrepen had, was over deeze
was de overspeelers te straffen. De zoon, daad zeer ontstelt, en nam ’t geluk van

die deze vrage niet verwagt, hoewel hy

die vrouw zoodanig ter herten, dat hy,

nu en dan wel gevreest had, dat de Kei-

wegens een onverzettelyke droefheit, in

zer dit niet ongemerkt zou laten doorslippen, antwoordde daar op kloekmoedig,

geen drie jaren met eenige vrouw verkeeren wilde, belastende, dat men alle zyne

doch met een zeer ootmoedige stem :

byzitten in een byzondere plaats opssuiten

Met de dood. De Keizer gaf daar op
aanstonds weer dit antwoord : Zend

dan uwe overspeelster tot haren Heer, be¬

lastende te gelyk aan Wira Goena, om
met haar na zyn welbehagen te handelen. Hy wendde zich daar op weer na
zynen zoon, en beval hem aanstonds uit
zyne oogen te gaan, en buiten zyn last niet

zoude.

Om nu nog verder aan den Keizer, zynen vader, te betoonen, dat hem dit zyn be¬
dreven overspel leed was, belaste hy zyn
volk, die wel 15 of 6ooo man sterk wa-

ren , zich onder ’t bestier van den Temanggong Mataram te begeven, en verzogt

den zelven, dat hy dog zyn volk regeereI,

GRO

JAVA.

T

1645. ren, en dat hy voortaan naast hem het gebicd over hen behouden wilde, alzoo hy
zich niet verstandig genoeg kende, om de

magt, die den Keizer hem gegeven had,
te gebruiken.
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daar, dat hy in de tyd van drie jaren a° 1647.
niet eens van hem repte, hoewel hy wel
wist, dat hy zich zelve zeer stil, en van
alles, dat na vreugde of uitspanning geleck, geheel afgezonderd hield, volgende

Ten teken van droetheid liet hy ook

in alles de lessen van zynen wyzen leer-

zyn hair afscheeren, en hield zich meer als meester, aan welkers opperbestier hy zich
twee jaren lang by en onder dezen Te- zelven onderworpen had.
Na dat deze drie jaren nu verloopen wa De Prins

manggong Maiaram, om by hem nog als
een kind te leeren, terwyl hy zyne huisselyke zaken door zyne vertroude Loera’s.

ren, vraagde de Keizer aan den Temang
gong Mataram : Hoe vaart den Bengel, i.

onder de gedurige medekennis van dezen
Temanggong liet waarnemen.
’s Keizers

Van dit voorzichtig gedrag van de Prins

genoegen

kreeg de Keizer nu en dan bericht, en

over des

had een groot welgevallen in deze zyne

Princen, en
zyn imis

buiten zyn last, oplei; dog wanneer Wi-

over des

ra Goena voor heim verscheen, zeide hy

’s Princen verstand zal zyn Majesteit voortaan zeer wel gevallen

Deze vrage, met zoodanig een antwoord Herwon
er op, was, na de Javaansche Hof-zeden

zyn’s va-

ders gunst.

zoo veel als een herroeping van dien Prins

Temang

vongs ge hem in ’t bywezen van alle zyne vrien

Arag.

Hove.

by al wyzer geworden: De Temanggong
Mataram ant woorde; lk twyffel niet, of

vernedering en boete, die hy zich zelven,

noegen

weder ten

ten hove, die ook daags 'er aan daar met
zyn vorige luister en stoet, als of ’er niet

den; Gy toont door uw buitensporige ter wereld voorgevallen, en als of hy noit
drift, dat gy zeer onverstandig zyt. Wat afwezig geweest was, verscheen, na wel-

hebt gy gewonnen, met die jonge en onnoo-

zele vrouw te dooden, die gy wel wist door

ken tyd hy ook de gunst van zyn vader
zoo wel weder wist te winnen, dat hy in

myn zoons geweld geroofd, en gedwongen

korten tyd verre boven Temanggong Wi-

te wezen , om zyn wellust op te moeten vol¬

gen : lk heb u over uwe anvoorzichlige aan¬

1a Goena in gezag begon op te klimmen

Na dezen tyd leefde de Keizer nog vyf En volgde

maar nu hebt gy met deze uwe verwoede

aren , en is toen de Prins, door zyne Ma. hem , op
zynen
jesteits voorzorge, van Wira Goena zelf chroon.

daad het quaad verdubbeld, en nog véel er¬

op den chroon van zyn vader, even na

ger gemaakt. Myn zoon toont daar in zyn

’s Keizers dood, bevestigt

klagie eenmaal uw misslag aangewezen;

verstand, dat by uw vrouw op myn bevel

Men ziet uit dit verhaal dan klaar, dat

u aanstonds weer t'huis gezonden, en dat by

dit onvoorzichtig bedryf van dezen Kroon-

zich zelven , zonder haar eens te durven
zien, of spreken van haar geheel en al af-

zyn

prins ontrent A 1637 moet voorgevallen

Zyn naam was Pangarang Masaria; dos
gezonderd heeft, bedwingende aldus in zyn
jonge jaren zyn groote liefde, om die aan zoo ras hy tot de kroon verheven was, lie
myn bevel met gehoorzaamheid te onderver¬

pen, daar gy in zoo hooge jaren uwe gram¬

schap tegen een onschuldige niet hebt konnen
beteugelen.

Hy heeft buiten allen twyffel op zulk een

Soesochoe¬
janlugala¬
ga, ac.

hy zich (de eerste van alle die vorsten Soe Keizer van
1272 Ae.

sochoenan Ingalaga noemen,

Deze vorst is het geweest, die, door 1645.
Die veel

zyne ongemeene dapperheid zich meester

Ryken op

van Damak, Padjang: DJapan, Panara

Java vero¬

edelmoedige daad van u zoo aanstonds uw

ga, Cadirt, Toeban, Lassem, Madion

vrouw weder te zenden, nevens my niet an¬

Socrabaja, Passaroewan, en Balamboang

ders van a verwagt, als dat gy hem die

gemaekt, en die alle die bevorens zoover-

vrouw wederom ten geschenk gezonden,

maarde Koningen van Java onder het jok

waar door gy grootelyks zyne en myne gunst

gebragt heeft. Ook was hy Heer van al-

gewonnen, en u zelven voor het toekomende voor alle gevaar zeker zoud gestela

hebben, daar gy nu door uwe bitiere daaa
van eenen verstoorden, ook eenen bedroefden Prins, en hem tot uwen onverzoenely-

ken vyand gemaakt hebt, die niet zal na¬
laten, dit , zoo ras hy maar kan, aan u,
en alle de uwen te wreeken. Ik zalechter

by myn leven myn best doen, om voor u zyne
vriendschap, zoo veel my mogelyk zyn zal.
te bewerken, gebiedende u, op myne hoog-

ste ongenade, om met hem ook in vriendschar
te leven.

Na dat nu de Keizer aldus tot WirGoena gesproken, en daar mede een schyn
gegeven had, als of zyne gramschap te
gen zynen zoon al ten grooten decle o-

ver was, was het egter zoo verre van
IV. Deel.

verd.

le de stranden; dog met den Panomba-

han Ratoe van Tsjeribon, die een Vorst

op zich zelven, en zyn schoonvader was,

leefde hy in groote vriendschap.

Deze Panombahan verzocht van de Keizer op zekeren tyd, om den Koning van
Bantam te beoorlogen, dat de Soesoehoe-

nan hem toestond, en hy ook dede; dog
die Koning dwong hem te moeten wy-

ken. Daar op hem de Keizer op zekeren
tyd ontbood, om by hem in de Keizerlyke Hof-stad Mataram te komen. Hy

quam ’er, en de Keizer haalde hem zeer
plegtelyk, en met veel heerlykheid, van
de poort Tadie af, in, even gelyk hygevoon was de grootste Koningen in te ha-

len, ontziende zich niet, om een halve

dag reizens van zyn Hofdien Vorst te gemoet
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A 1645. moet te gaan, alleen maar om de achting

De landen
van Waras
Kali Toehoc aan
den Pa¬
nombahan

van Tsje
ribon

schenkt.

Die heer
Sulthan

Abdul Ca
har noemt.

in Holland hadden. Onze gezanten ga- 4e 1546.
ven tot antwoord, ja, en nog veel meer,

dic hy voor hem had, te toonen.

Na dat nu Panombahan Ratoe drie dagen by den Soesoehoenan geweest was,

als die

Na dat nu deze vrouwlieden harc scho-Hoe die
haad

schouk hy hem alle de zee-stranden van

telen nedergezet hadden, quamen zy on-

Tsjeribon af tot Samarang toe, welke lan-

trent de Heeren gezanten zitten, ook be-

den by de Javanen met de naam van Wa-

gonden eenige van haar te zingen, en an-

wierden.

dere te danssen, om aan die Heeren cenig

tas Kali Tochoe bekend zyn.
De Panombahan nam dit met veel ge-

noegen, en dankbaarheid aan, en verzogt den
Keizer, dat alle zyne volkeren op het buien-hof vergaderen mogten, alzoo by hen

vermaak te geven.
Ontrent de middag quam de Keizer zelf
te voorschyn, aanhebbende een scharlaken

rokje. Hy voerde een lange Tabaks-pyp

iets van belang te zeggen had. Zy qua-

in de hand, en wierd van de voornoem-

men ’er, en toen zeide hy : Door den wil-

de vier Priais geleid. Kort daar op volg-

le des Allerhoogsten Godsgeve ik heden aan

de zyn Cancelier met een boek van bia-

den Soesoehoenan Ingalaga, ulieder Heer

den van boomen, en met een pen , die van
vaer scheen te zyn, om daar mede op die

den naam van Sulthan Abdul Kabar lbn
zich zeer nedrig voor den Panombahan, en

bladen te schryven. Nadat de Keizer op
een mat, die over de andere henen lag,

den Soesoehoenan gebogen hebbende, be¬

was gaan zitten, knielden deze vier groo-

Mataram; waar op alle de onderdaanen

loofden dit gebod van den Panombahan na te Heeren, en de Cancelier, nevens een
Hy ver¬
zoekt ons

om vrede

te komen, en hunnen Keizer met dien

groote menigte van andere Javanen, voor

eernaam te zullen eeren.

hem

Een van de eerste zaken, die deze Keizer, na dat hy op den throon van zynen

met zekere vader

bepaling.

gestegen was, dede, was, dat hy

ons verzogt om vrede met hem te maken;
dog met die bepaling, dat wy ons verdrag,
met den Koning van Bantam gemaakt

aan hent

A. 1645

geaonden

men zouden. Zy deden dit; dog na dat
die Vorst eenigen tyd by hen gezeten had,

vertrok hy weder, latende onze gezanten
aanzeggen, dat zy maar na de Markt kon-

zouden moeten breken
Eetanter

De Keizer begon toen met hen te spreken, en hen te zeggen, dat zy de gezanten uit zyn naam groeten, en verwelko-

Haar Edelheden zonden daar op den
Heer Ontfanger van Batavia, Zebald Won-

had doen vervaardigen, alwaar zy een dag

lerer, en de Heer an Barentszoon, in

of twee konden uitrusten, en daar na zou

den gaan, daar hy hunne verblyf-plaats

gezantschap na dien Keizer (houdende

hy met hen over ’t sluiten van de vrede

zekerheids halven, ’s Keizers gezanten
zoo lang op Batavia, tot dat de vrede mogt
getroffen zyn) om te zien, of zy die be-

spreken.

Op den eersten May wierd de zelve, dog De vrede

buiten die bepaling van met de Konins

zonder be

paling

paling, daar wy ons niet aan wilden laten

van Bantam te breken, gesloten. De Kel

binden, niet zouden konnen wegnemen
Zy vertrokken den 8 April met het jagt
de Zeehond van Batavia na Japara van

zer drong daar wel sterk op aan; dog als
hy zag, dat de gezanten vlak uit zeiden
dat zy dan onverrichter zake scheiden zou-

waar zy te land na Mataram gingen,

den , zoo stapte hy daar van af

ko

mende daar den 26 van die maant.
Ly
wierden door vier van de eerste Priais, en

uiten.

Daar op vertrokken die Heeren den 3

Mantris, zynde de grootste Heeren en Ra¬

May weder na Batavia, alwaar zy den 9
dito aanquamen.

den van den Keizer ontfangen, en tot aan
’s Keizers Paleis, dat toen nog maar van

raamd zynde, quamen ’er weder strubbe

bamboezen, en met veel matten belegt was
geleid. Men verzogt deze gezanten of
die matten wat te zitten, en zy zaten er

Dit nu zoodanig met dien Keizer be¬

lingen tusschen beiden, waardoor het nog

t Eerste
verbond
met hem

gemaakt.

tot den 24 September Ae. 1646 aan liep
eer daar van een opstel verbonds-gewyze

vier uuren, eer zy pinang en tabak kregen. Daar na bragt men hen ook een kop¬

gemaakt wierd, en dit is (myns wetens )

je thee; dog een van de oppassers van de-

Edelheden, en tusschen een van deze Kei-

ze Heeren gezanten zel, dat dit een
slegt onthaal voor hongerige magen was.
Daar na quamen ’er eenige wyven of

zers, gemaakt is.

ook het eerste verbond, dat tusschen haar

Hy zond dan ontrent de voornoemde

Hof-bedienden van den Keizer, drie en drie

tyd zyne Gezanten na Batavia, die in de
vergadering van haar Hoog- Edelheden ,

in een gelid, ieder met een porceleine scho-

zes voorwaarden van vredehandeling over-

tel op ’t hoofd, waar in de vrugten des leverden, op welke na allen schyn een valands, en daar onder peper, ryst, mits¬

ste vrede met dien Vorst zou konnen ge-

gaders verscheide werken van hare handen,

troffen werden. Zy waren van dezen in-

lagen.
Hier op zei een van deze Ryksraa-

houd.

Eerstelyk, dat men den Soesoehoenan

den, dat al deze vrugten in 's Keizers

Mataram zal bekend maken, wat voor

landen groeiden, en vraagde, of wy die

kleeden, en zeldzaambeden jaarlyks uit
an¬
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A 1646. andere landen hier op Batavia aangebragt algemeen, en in ’t byzonder de Geheim-Ae 1647.
werden, en dat men daar henevens een be
zending aan zyn Majesteit doen zal

Ten tweeden, ingevalle zyn Majesteit
eenige lieden, 't zy Priesters, ofie van
wat hoedanigheid die mogien zyn , no
verre landen wilde verzenden , zoo ziul-

len die van de E. Maatschappy gehouden zyn de zelve met bare schepen over
te voeren.

Ten derde , dat men alle Mataramze Ja¬
vanen, op Batavia gevangen zittende , zal
moeten los laten.

schryver van Staat, Soera Wicrama ( die
in de Heer Speelmans tyd geleeft, en, als
een van de grootste kenners der Javaan-

sche oudheden, deze meeste zaken op 't
verzoek van dien Heer opgesteld, en ons
nagelaten heeft) getuigen van hem, dat,
zoo’er ergens maar eenige schoone vrouwen in ’t ryk waren, die terstont in 't
Hof gebragt, en zoo die den Keizer be¬
vielen , dan hare mans terstond , verschoonende daar in zelf die van den cer-

sten rang niet, maar omgebragt wierden.

Ten vierden, dat men alle lieden, die

Zoo ras men nu deze vrouwen voor
hem gebragt had, vraagde hy haar, tot
geene uitgezonderd , wegloopen, aan wewien zy meer genegenheit hadden , tot
derzyden, na gedanen eisch, wedergeven hem, of tot haren man: Indien zy zeiden
zal
meer genegenheid voor haren man te hebom schult of om eenige andere oorzaken,

Ten vyfden, by aldien de Soesoehoenan
Mataram tegen iemand van zyne vyan¬

ben, zoo wierden die vrouwen met hare
mans gedood ; dog zoo zy zeiden meer genegenheid iot hem te hebben, geraak-

den quam te oorlogen, dat men dan ge¬
houden zyn zal den zelven te helpen, gelyk zyn Majesteit van zyne zyde weder

ten zy in gunst by hem, en hy gaf dan

doen zal.

gen.

Ten zesden, en ten laatsten, dat wy al-

le kooplieden, onder zyn Majesteit behoo-

maar last om hare mannen om te bren-

Indien ly eenige zusters, of jong-ge-

rende , op aile plaatzen vry en vrank met

trouwde onder zyn volk had, die eenigen
eerbied aan hem bewezen, zoo liet hy ha-

hunne koopmanschappen zullen laten vaa-

re mans maar weten, dat hy deze hare

ren, en dat wy zulz ook aan de Maleyers.

vrouwen eerst wilde beslapen. Indien de-

na zyn Majesteiis landen zich willende be¬

ze mans antwoordden, dat de Keizer dat

geven, zullen toestaan

doen kon, als 't hem beliefde, en dat

Deze bovenstaande zaken in ’t algemeen.

dit hen welgeviel, zoo behielden zy 't le-

en ieder in het byzonder, wel onderzogt

ven; dog zoo zy eenig ander bescheid ga-

en overwogen zynde, zoo hebben wy,

ven, waren zy, eer zy ’t eens verwagtten.

na rype overweging, en ernstige weder
nalooping der zelve, goedgevonden de

uit de wereld.

vier eerste leden van dien, zonder eenige
bepaling aan zyn Majesteit toe te staan

geliefste bywyven, bedroeft, of ziek wa-

gelyk mede het vyfde lid; dog onder die
uitzondering en voorwaarde, dat wy al-

Indien ook eenige van zyne wyven, of
ren, of quamen te sterven, zoo wierden

alle dienaressen van die vrouw door zyn

last niet alleen gedood; maar ook veelc

leen gehouden zullen zyn zyn Majesteit levendig met haar begraven, niet uit die
tegen die gene te helpen, met welke wy
mede in openbaren oorlog leven, en met

welke wy geen besprek van vrede hebben

aangegaan; in welker voegen zyn Maje

door welker agteloosheid hy zyn gemalin

steit van zyne zyde mede niet verder ge
houden zal zyn te doen. Het zesde en laat

daar over aan haar te wreken.

ste lid werd mede toegestaan; dog met die

Men zegt ook, dat hy, met vrouwen
niet vergenoegt zynde, een zeer groot So-

boina, Banda, nog Ternate, en ook niet

domiet geweest is, en zig vry verder daar

na, nog voorby Malacca, dan met onze

in te buiten gegaan heeft, dan het nodig

uitdrukkelyke passen, zullen mogen va¬

is hier te verhaien

ren, die zy gehouden zullen zyn hier op

Indien eenig Prins, tot welkers gema¬

Batavia te komen halen, welke voorwaar-

lin hy genegenheid gekregen had, wergerde die over te geven, zoo wierd zyn
huis aanstonds in brand gestoken, als of

den, en bepalingen, by de Heeren Ge-

nagekomen, en agtervolgd werden.
In ’t Kasteel Batavia den 24 September

hy zyn
land en
volk be

stier-e.

meende verloren te hebben, en om zich

bepaling, dat zy niet na de Eilanden Am-

zanten ook aangenomen, en omhelst zyn
met toewensching van beider zyde, dat
de bovenstaande zaken heiliglyk mogen

Hoedanig

grond, waaruit de Vorst van Balamboang
wel iet diergelyks doet, maar enkelyk en
alleen uit woede tegen die dienaressen,

A°. 1646. (was getekend
Kornelis van der Lyn, Karel Reiniers-

zoon, en Simon van Alphen.

Wat nu de regeering van dezen Vorst
over de zynen betreft, de Javanen in het

dat zonder weten van den Keizer geschied-

de, en als dan quam hy mede toeschieten,
even als of hy genegen was, om dien
brand te lesschen ; dog belastte te gelyk, die vrouw, die hy hebben wilde, te

vatten, en in zyn Hof te brengen.
Als ’t nu dag geworden was, liet de
Keizer alle zyne Mantri’s en Ryks-Raden roepen, en zeide tot hen : Van dezen
N2
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A 1647. nacht is 'er een vrouw by my komen vlug-

hoedanigheden, en dat Wira Goena, en A° 1647.

ten, en ik weet niet, wiens vrouw, ef dog¬

zy genoeg in staat waren, om dit, buiten

ter bet is. By wien zal die vrouw nu z0o

eenig ongemak vau zyn Majestcit, en tot

lang in bewaring blyven, tot dat haare

zyn volkomen genoegen uit te voeren, gelyk zy ook terstond aannamen te doen

vrienden, ouders, of man opdagen , om
baar te naderen : Waar op alle die Raa-

Hy ging 'er dan met een groore moe-

Belast Wi-

ra Goena,

den, wel wetende, hoe die zaak gelegen

digheid na toe; maar wierd door zekere

was, eenparig tot antwoord gaven : Het

lieden, van den Keizer daar uitdrukkelyk

toegesteld, onder voorgeven, dat hy ’s Keilang blyft, alzoo zy nergens zoo zeker kan zers last niet wel uitgevoerd had, ver-

zal best wezen, dat zy by den Keizer zoo

zyn, en met bare genegenheid by den zel-

moord, 't welk zoo ras niet aan hem vol-

ven gekomen is; waar op hy dan zeide

bragt was, of ’t wierd ook aan zyn gansch

Dat is recht. En dan bieef zy daar, zon-

geslagt in Mataram, en elders, gedaan.

der dat iemand, uit vreeze des doods, zeg-

Na dat hy Wira Goena, en alle de zy En al zynen

gen dorst dat het de zyne was. Een list,

nen over den hoon, hem, nu zoo vee 2ng
icbren

die hy ontrent geen anderen, dan Princen

jaren geleden, aangedaan, dus gestraft

gebruikte, om dat hy quantzuis voor haar

had, ontzag hy niet meer (gelyk wel be¬

nog eenigzins beschaamd en bevreest was

vorens; om zich openbaar over dat ongelyk te verdedigen, belastende uit dien

maar van zyne Ryks-Raden, en alle minderen, nam hy die met geweld.
In deze quade manier van leven ging
hy voort, waar door hy zich by de zynen
zeer gehaat maakte; maar aan den anderen
kant was hy ook zeer fyn, om zich zel-

gen.

hoofde ook alle die genen, die met Wira

Goena te zamen gespannen hadden, om
hem aan den Reizer zynen vader over zoo
een beuzeling (zoo by nu nog zeide) aan

te klagen, als wederspannigen uit te roe-

ven magtig, ontzaggelyk, en gevreest te

jen, waar op veel duizenden, niet alleen

maken, waar door hy in staat bleef, om

schuldige mannen, maar ook zeer veel on-

hen alle gedagten of hope van wrake af te

noozele vrouwen, en kinderen, elendig
om hals gebragt zyn.

snyden.

Na dat hy nu twee jaren het Ryk be

Dog veinst

Voor zoo verre dit nu zynen broe

stierd had, verhief by den voornoemden

der mede aanging, hy veinsde, niet wel

Wira Goena tot veel hooger staat, en gaf
hem meer magt, dan hy oit te voren by

te weten, dat hy daar mede deel aan had

zyn vaders tyd gehad had; dog zyn oude

dood, veel meer vriendschap, dan oit te

dienaars veranderde hy in jonge, gevende
die ampten aan zyn eigen gunstelingen, op
welke hy volkomen staat konde maken.
Deze verandering quam Wira Goen-

zyn broc¬

der

bewyzende hem ook na Wira Goena’s
voren.

Deze Prins egter, mede niet gek, en
van ’s Keizers toeleg zeer wel onderricht
zynde, vertrouwde zich zelve geenzins or

als een ongemeen bewys van ’s Keizers dat uiterlyke, wel wetende, dat het van
gunst voor, vaststellende, dat de Keizer binnen anders by den Keizer lag
Hy merkte ook, hoewel te laar, dat hy
dit op zyns vaders diere aanbeveeling, van
hem in zyne gunst te houden, volgde
van alle zyne goede vrienden ontzet, en
dog hy merkte niet, dat de Keizer hem bygevolg voor ’s Keizers lagen te bloot gezeer listig en ongevoelig van ayne beste raakt, en dat hem dierhalven niets zoo zeer
vrienden, en raadslieden beroofde, en daar
door buiten staat stelde, om zyne verdere

tegen hem te maken.

voornemens tegen hem te verydelen
Na dat hy nu meende, dat de tyd ge-

al zyn doen en laten letten liet zoo mein

boren was, om zich meteen volkomene ze-

geraden was, dan een nieuwen aanhang

Vermits hy nu wist, dat de Keizer op Die met de
Priesters
toelegt, om

de hy, dat hy dit werk niet stiller nog de Keizer

kerheid, en buiten eenig gevaar, aan Te¬

zekerder, dan met berading der Mohham

manggong Wira Goena, en aan alle zyne
andere vyanden, te konnen wreken 100

medaansche Pricsters, ondernemen kon

alzoo zyn broeder op hen de minsse ge

quam dien Vorst Ae. 1647 een zeer

dagten, nog eenig quaad vermoeden heb-

goe¬

de gelegenheid aan de hand, om zyn lang
ontveinsde toeleg na zyn zin uit te voeren.

De Baliers eenige vyandschap aan die
van Balamboang betoont, en eenige van
hen gedood hebbende, veinsde de Keizer.

te doen

ver moorden.

ben zoude.
Hy was dan met hen, in’t geheim over-

eengekomen, om den Keizer in de Ren-

baan , terwyl hy daar met stryden en

daar over zeer verstoord te zyn, tot zoo

rennen bezig was, te laten ombrengen.
Hoe geheim ook dit werk aangeleg

verre, dat hy dreigde zelf na Balamboang

was, zoo had 'er de Keizer de lucht af

te willen trekken, om dien hoon op het

gekregen. Hy sprak 'er over met Pangerang Poerabaja, zyn oom, die, daar o-

zwaarste aan den vyand te straffen

Welk uitlekt.

’s Keizers vrienden, en Raatsheeren,

ver zeer verschrikt zynde, den Keizer bad,

die wel wisten, dat hy dat niet meende,

dat hy zig dog aan zyn broeders bloed niet

spraken dit zeer yverig tegen, pryzende

schuldig wilde maken. De Keizer beloof-

uitnemend Temanggong Wira Goena’s

de hem dat met zeer diere woorden, en
be¬
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tiger voort, om allen, dichy maer berei- A 1647.

1647. val hem, dat hy zyn broeder daar over
aanstonds gaan spreken, en hem belasten

ken kon, onder de voet te stooten.

zou, dat hy alle t’zamenzweerders tegen
zyn leven hem zou hebben op te geven,
of dat hy anders betuigde aan zyn dood

Derhalven gaf de Keizer last zyn paerd
te dooden; dog ziende, dat hy egtereven
hardnekkig bleef,en een menigte menschen

nederveldde, tragtende dus by den KeiDe Prins ontkende alles met een groo- zer te komen (waar toe egter, door het
te standvastigheid, en weigerde uit dien groot getal der lyfwagten, geen kans ter
onschuldig te zyn

hoofde, om iemand van zyne medestan-

wereld was) zoo zeide de Keizer, na dat

ders te beklappen.
De Keizer, die 'er egter al te wel af

oud Heer gedood had: Myne Ryks-Raa-

de Keizer

verzekerd , en derhalven ruim zoo ywer-

den , laat niet toe , dai 'er een man van uw

ii vorzeke

zugtig tegen hem, dan bevorens, was

Werd van

ring geno
men

hy een van zyn beste vrienden, een stok-

gedood werde ik ben onschuldig aan myn

beroofde hem aarstonds van al zynen Prin

broeders bloed, doet uw best, om hem te

celyken luister, bevelende hem, dat hy
met niet meer , dan 300 man, tot den

hier myn Heer en Vader; waar door hy zyn

doen bedaaren ; en zoo by niet wil, k laat

Temanggang Mataram, hun beider lecrmeester, zou gaan, om wys te werden.
en tot nader last niet uit het huis van den
zelven vertrekken
En zyn bste vrien
den ge

dood.

Oom, Pangerang Pocrabaja, verstond )
om ulieden nu verder ordre te geven , onderwerpende mynen wil aan zyn welbehagen.

Daar op vertrok de Keizer; dog alzoo
de Prins ondertusschen, wel verre van tot

Eenigen van zyn volk, dic hem ’t meest
verdagt waren, liet hy dooden, die ech

reden te komen, nog een Heer van groot

ter, om hunne vrouwen en kinderen not

aanzien ter nederstak, liet Pangerang Poe-

in’t leven te behouden, eenige Priesters

rabaja dit den Keizer weten, die, ten ein-

beklapten, hoewel hen dit zeer weinig

de van zyn gedult geraakt zynde, last gaf,

hiclp, alzoo 'er geen anderen, dan alleen

dat zy zich nu verweeren, en hem niet

zuigelingen, gespaard wierden.
Radin Agong dien hoon, hem doorde
Keizer zyn broeder aangedaan, niet kon-

meer verschoonen zouden, na welk beve

nen e verzetten, besloot daar op zig lie-

wat reden ’er geweest zy, dat de Keize

ver dood te willen vegten, dan langer te

hem niet liever vatten, en in een eeuwi

dulden, dat hy zoo smadig en veragt ge

ge gevangenis zetten dede dog de Ryks

handeld wierd.

wetten laten niet toe, dat een minder een

Dierhalven moedigde hy 50 of 6o van

Waarom
hy denkei
zer speii¬

baar aani.

tast.

Mogelyk zou iemand mogen denken Waarom
hy hem
niet vatten

liet.

Prins van den bloede aantasten mag, al-

zyne dapperste mannen uit een getal van

zoo zy als heilig werden aangemerkt, waar-

300, die hy nog had, en verstoute zich

met hen, om op dien tyd, dat de Keizer

om zy ’t veel beter en gevoeglyker keuren
last tot zyn dood te geven, dan om hem

met zyne Gooten in ’t Gerichte zat, na

dûs gevangen te nemen.

hem toe te ryden.

Men zygt hem wel te beletten, om binnen te komen,dog hy, en de zynen, baanden zich den weg, met allen, die hen te-

genstonden, dood te slaan.

Zoo ras de Keizer dit gewaar wierd,
belastte hy alle de medemakkers van zyn

broeder om ’t leven te brengen, dog verbood zyn volk, de hand aan zyn broeder
te leggen.

In een ongenblik was dit uitgevoerd:
het welk van den verwoeden Prins be-

speurt zynde, bessoot die te meer zyn
dood hoe eer hoe liever te zoeken, val-

lende als een dolle leeuw op hen allen

aan Hy wierd in’t eerst nog al een langen tyd verschoont,dat veelen het leven ko

ste, dewyl zich niemand tegen ’s Keizers
last verweeren dorst.
Die zyn

hy aanstonds doorsteken wierd.

Daar op beval hem de Keizer nogmaal

De Reizer zyn broeder nu quyt, en in
opzicht van de vastigheid van zynen throon
veel geruster zynde veinsde echter om
zyn dood zeer bedroeft te zyn, latende ten

bewyze van dien zyn hair van zyn hoofd
afschrappen, en betreurende eenige dagen
zyns broeders cinde, dien hy toen zeer heer
lyk liet begraven

Hoewel hy nu geruster was, was hy
dat egter niet volkomen. De Priesters
schoten’er nog over en die moesten mede uit de wereld, zou hy rust hebben.

Hy gaf aan vier van zynegrootste gunstelingen, Badja Maas, zynen Neve, Te.
manggong Aria Nata Wangsa, Temanggong Soera Nata, en Kijai Ingabei Wira
Patra volstrekte last, dat ieder van hen
alle de Priesters ieder in zyn aanbevolen

landstrecke in 't Zuiden, Noorden, Oo-

sten, en Westen van Mataram, zonder

makkers,

dat hy zou ophouden, en gaan nederzit-

eenen te laten ontkomen , om ’t leven

cn daar nia

ten, beloovende hem op zyn Keizerlyk

zoude brengen.

hem , doo

den laat

woord, het leven, zoo hy zich nu nog

Om dit voorzichtig en zeker te doen
namen zy eerst in stilte al hunne namen

Doet ook al
de Prie

gerust hield; maar die Prins op dat woord
niet veel staat makende, en als uitzinnig

en geslacht-lysten op, onder voorgeven, ontrent

geworden, dat hy alle zyn beste vrienden

dat de Keizer voorhad, hen allen van de Mataram,

verslagen zag leggen, ging nog veel drif-

sters, in en

minsten tot de meesten, die in de landstree-
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ke van Mataram waren, zonderling te be¬
° 1647.
gunstigen.

Dit nu behoorlyk besteld zynde, na dat
hy de naanien der schuldigen en onschuldi¬

gen bekomen had, zoo belastte hy, dat het

zou, om de vrienden, die hy stond mede A° 1522.
te brengen, wel te onthaalen.

Des Pangerangs zoon, die deze Hoftaal zeer wel verstond, zeide, dat hy niet
zyns vaders, maar des Keizers dienaar was.

werk op zekere karon-schoot, die in 't en dat hy met hem leven en sterven wilde.
De Keizer belastte hem weder, op strafHof gedaan zou werden, zyn voortgang
nen en zou.

se van zyn ongenade, dat hy zyn bevel

All-s nu daar toe beschikt, en de Keizer wel op zyn hoede zynde, wierd die
kanon-schoot gedaan, en daar op zag

niet doen wilde, liet hy hem terstond al

men al de Priesters daar omstreeks met al

meer als 2ooooo mannen, en met alle zy-

hunnen aanhang, ten getale van 5of 6ooO

nakomen zoude; dog alzoo hy 't cchter
zyn volk afnemen, en wapende zich met

dere Groo

gen uitgevoerd was, quam hy ’s anderen

ne vrienden, om den Pangerang, zynen
oom, te gaan bezoeken.
Die oude grysaard zond aanstonds zynen zoon, die ondertusschen egter by hem

ten hem in

daags zeer ontsteld buiten, zonder in een
uur tyds iemand van al de grooten aan te spre-

hem voor die onverdiende eer bedanken,

in een half uur vermoord.

Nadat dit nu alles tot ’s Keizers genoe-

En de ver

de weg
zynde ,

dooden.

ken , dat geen kleene verslagenheid onder

bevelende zyn zoon verder om by den

hen baarde, niet wetende, wat dit uit-

Keizer te blyven, om hem te dienen, al-

broejen, of wien dit gelden zou. Hy sprak

zoo ’t hem nog aan geen verstand ontbrak,
om dien Vorst en alle zyne Hovelingen

eindelyk Pangerang Po-rabaja aan, verha
lende aan hem, hoe de Priesters, die alle

andere onderdaanen in deugd behoor-

gen zyn leven gesmeed, oorzaak van zyn
broeders dood waren, om het welke nader te bevesligen, hy eenige dezer Prie-

belet, en daar in voorzien wierd, dede aan

den Keizer verlof vragen, om ’t graf van

sters, by hem nog in’t leven behouden
te voorschyn dede komen, die dezen toe¬

haren Heer, en zynen vader, te bezoeken
De Keizer, geen gedagten van eenigen

leg openbaar beleedden; waar op aanstonds

toeleg van zyne moeder ontrent dit werk

hy ook voor zich zelven begon bang te
werden.

Daar op quam hy daags 'er aan ook niet

Pangerang
nietten ho
ve ver-

kheen.

Welken

hool de

Keluer
tragt te

wrecken

noeder

de, dat dit bezock wel doodelyk voordier

ouden Heer zyn mogt, by aldien het niei

wierden, dat een groote verslagenheid gaf
onder veel andere Heeren, die door zyn
vader verheven waren, en aan Pangerang
Pocrabaja zelfs zoodanig voorquam, dat

Poersbaja

na verdienste te ontfangen
’s Keizers moeder, die met reden vrees- ’s Keivers

den voor te gaan, door hunnen aanslag, te

nog eenige grooten, die mede deel daar
aan hadden , gegrepen, en op de versche
daad met hun gansch geslagt uitgeroeit

Waar or

gekomen was, weer na den Keizer, deed

suyd dit

oorlist af.

hebbende, stond haar verzoek toe, te meer

alzoo zy dat wel meermaal, zonder cenig
ander gevolg, gedaan had.

Daar op liet zich deze Vorstin na hetDie den

huis van Pangerar g Poerabaja dragen, hen
biddende, dat hy haar na zyn broeder

Keizer zyne cerc we¬

dergeeft.

graf wilde vergezelschappen, alzoode
Keizer voorgenomen had hen aldaar te
bezoeken, bezweerende hem , om hem te

eer daar toe over te haalen , daar toe by cen

ten Hove, gevende (volgens gewoonte,

dieren en zeer plegtelyken eed, dreigende

ook niet de minste kennis ’er af veel min

anders zich aanstonds te dooden.

m wat reden by niet verscheen, maar

Hy laat zich daar op door de oude Kei-

maakte zich ondertusschen sterk, alzoo hy
groot vermogen, en veel aanhang had, en

zerin bewegen, die ondertusschen bezorgde, dat de Keizer, ja hare eigen bedien-

zyn zoon, Badja Maas, ook een van’s Kel

den hier de lucht niet af kregen, aange-

zers grootste gunstelingen was

zien zy haren zetel, met al haar gevolg na

Dit was voor den Keizer een ondragely
ke hoon, dien hy, om van de minderen gevreest te werden, in de grootsten niet gegeraden vond te dulden, behalven dat hy

’t graf voortgaan liet, terwyl zy, als een
slavin gekleed, maar stil by den Pange-

bedugt was, dat dit niet zonder eenige

terwyl hy dagt, dat zy met hem derwaards

toeleg geschiede.

ging, alzoo 'er een draagzetel nevens was,

Hy liet hem dierhalven door zynen zoon,
Badja Maas, zeggen, dat by zeer wel be
grypen kon, dat by redenen had, om niet

ren zoon brengen.

ten hove te verschynen, aangezien hy dat

alle de wagten henen gedrongen, en voor

rang was gekomen , welken zy, met hem

na’t graf gaande, weder bedroog; want

liet zy zich in een anderen draagzetel by ha-

Door haar groot ontzag ten Hove, door

zwaar werk van het dooden der Priesters

den Keizer zeer onverwagt verschenen

buiien zyne berading begonnen had. Hy

zynde, wierp zy zich voor zyne voeten.

Keizer wilde hem dierhalven de eere aan
doen van hem te komen bezoeken, om zyn

De Vorstdaar over zeer ontzet, rechtte
haar op, vragende na de reden. Zy zei-

ontschld daar over te don, bevelende de, dat zyn vaders stem hem zoo aanstonds
dezen zoon van Pangerarg Poerabaja, dat by zyn graf riep, en zoo by weigerde daar

hy by zyn vader blyven, en hem helpen

te komen, wilde zy zich zelven zoo aanstonds

G

ROO

T

A1647. stonds voor zyn voeten dooden, trekkende daar op haar bloote kris (want die zoc

wel van de Vorstinnen als van de Vorsten

vernederde, viel terstond voor zyn voe-

ten neder, en kusite zyn groote teen, zynde de hoogste vernedering, die hy vertoo-

De Keizer nog niet recht konnendegissen, waar dit henen wilde, hoewel hy 'er

Vorstin dit

aaulegt.

ten gevaar hy nu met alle de zynenwas
zoo by zich nietaanstonds voor den Keizer

scheede.

3rooten
ligheid dic
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gedragen werden) zeer schielyk uit de
Met hoe
voorzich

JAVA.

De Pangerang, wel ziende, in hoe groo-ft. 1656.

wel iets van rieken konde, besloot egter
met zyn moeder mede na’t graf te gaan.

nen konden.

Terwyl hy daar mede bezig was, deed
zy alle des Keizersen des Pangerangs vrien-

Hy gaf daar op aan Pangerang Soerabaja, een dood-vyand van Pangerang Poe¬
rabaja, last, om wel op zynoomshuis, en
doen, te letten, besloten hebbende zyn
moeder met een praatje by dat graf, dat
niet verre van daar was, te laten, en ten

den binnen komen, die, deze vernedering

eersten weder te keeren.

gehad had, om hem te dooden; maar we

By ’t graf nu gekomen zynde, brengt
zy de Kerzer in dé aanzienelykste plaats

kleener te maken, en om hem alle zyneweckt.
magt, ten einde hy die tegen hem niet

(alzoo daar verscheide vertrekken byge-

misbruiken mogt, te benemen.

maakt waren) gelyk zy PangerangPoera
haja in cen ander vertrek, daar naast aan ,

des Soesochoenan’s vader door ’t groot be-

nad doen brengen, die daar ook niet lang

leid van de Keizerin, zyne moeder, ge-

na zyn schoonzuster gewagt had.
adat zy nu by haar-zoon nedergezeten

des laatsten ziende, ten hoogsten verblyd
waren.

De Keizer, hier mede vergenoegd, ver En hoe zy
de verzoegaf hem daar op zyne ongehoorzaamheid,
ning van
verzekerende hem, dat hy noit gedagter dien Pangerang he

Dus werd dan de vrede op dit graf van

croffen, waar na de Keizer, en de Pangerang, ieder weer na hun Hof vertrokken,

was verzogt zy, dat al zyn en haarvolk

terwyl de Vorst zyn’s moeders voorzich-

vertrekken mogt. De Keizer, die niet

begrypen kon, waar toe dit alles dienen

tigheid zeer by zich zelven prees.
Daags er aan vertoonde zich de Pange-

zou, stond dit echter toe

rang weer ten hove, alwaar hem de Ker-

Daar op omhelst zy haren zoon, hem

zer, tot een nieuw bewys van zyn gunst,

biddende te gedenken, hoezy hem nietal-

toestond van noit, dan wanneer ’t hem

leen gedragen, en ter wereld gebragt, maar

zelfs gelieven zou, ten hove te verschy-

hoe zy ook zyn leven eens voor zyns va

nen

ders gramschap geborgen, en hem aldus
op den throon geholpen had, daar by voe

Men ziet uit dit verhaal een duidelyk
bewys, zoo van de wraakzugt der Javaa-

gende, dat hy haar cene bede toestaan wilde, die voor niemand van grooter nuttig-

nen, als van hun groct beleit, om die zoo
wel, als de beste Italiaan, tot zy hunnen

heid , dan voor hem zelfs, wezen zoude

tyd daar toe geboren zien, te konnen ont

De Keizer, die nu ten naasten by begon te denken, wat zy hem verzoeken

wilde, zeide, dat zyn agting en eere hem
liever als zyn leven, ja dan alles, was. Zy
zeide dat hy zelfs zien, en oordeelen zou-

de, of zy niet grootelyks voor zyn eere
gezorgt had.

Daar opt ja woord bekomen hebbende, zoo bid zy voor Pangerang Poeraba-

veinZen.

Niet tegenstaande hy nu in de eerste
jaaren van zyne Regeering zoo veel bloed
heeft vergoten, getuigen de Javaanen egter, dat hy in den volgenden tyd van zyn
leven hen zoo zagt en goedertieren bestierd heeft, dat men geen beter Vorst zou
hebben konnen wenschen.

Ae 1656 kregen wy eenig geschil met

A.1656

kregen wy
ja’s leven, verzoekende zeer nederig, dat dezen Vorst, zoo dat hy den 15 April laf

geschil met

hy dit op de dierbare aanbeveeling zyns gaf zyne zee-havens overal voor ons te ssui dezen Kei¬
vaders, die daar begraven lag, dog doen,

en uit eerbied voor dit graf haar dog dit
niet weigeren wilde.

De Keizer zel, dat hy dat, behoudens

ten

Zer.

Haar Edelheden zonden in dat zelve De Heer
aar den Heer Johan van Zyll, als Gezant Johan
na dezen Keizer, die daar zeer wel ontfan-

van

zyll als GeZant22n

zyne Keizerlyke agting, niet kon doen; gen wierd, de geschillen wegnam, en aar dien Vorft
dog zy verzekerde hem, dat dit behoudens welken gedurende de vyf reizen, dat hi gezonden.
hier in gezantschap quam, gedurig weder
deze zyne agting, en niet anders geschie
den zoude, biddende hem, maar een oo

genblik te wagten.

hooger eerc bewezen is

De eerste maal wierd hem toegelaten

Daar op liep zy na den Pangerang, die

ongewapend op het buitenplein te komen

zy nu eerst kennis van haren toeleg gaf,
toonende hoe hy nu reeds in ’s Keizers

De tweedemaal, om gewapend op t eerst

magt was, brengende hem zoo al onge
voelig tot voor den Soesoehoenan, die im

hem toegestaan met zyn gansch gevolgge-

lein te verschynen. De derdemaal wierd
wapend voor den Keizer te komen. De

meis zoo verbaast was, over zyn oom daar

vierdemaal wierd hem een Javaansche lyf-

te zien, als de oom van den Keizer daar te

wagt van 400 man gegeven. En devyfdemaal gaf hy hem magt, om met zyn Ja¬

vinden.

vaan-
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1665. vaansche lyf-wagt het gansche land door,

Daags na zyn komst kreeg hy gehoord. 1670.

by dien Vorst, dien hy onder een open
waar ’t hem ook beliefde, te gaan.
A 1650
A°. 1659. maakre hy een verbond met dak zitten zag, zynde met een slegt Jaoorlogt hy de Koning van Macassar. Ook geraakten vaans kleed bekleed, met het boven-lyf
met ons, en
wy weer met hem in oorlog, en in May naakt (gelyk veel grooten onder de Java-

met die van

Diohor

1660 verzamelde hy wel 300 vaartuigen,

om die van Johor te doen aantasten, overmits zy die van Palimbang tegen de onzen

niet geholpen hadden , zoo dat toen Palim-

bang ook onder hem schynt gestaan te heb-

nen gaan) en van ontrent 25 vrouwen,
die zyn wapenen, of deze en gene andere
dingen tot zyn staatie, droegen, verzeld,
behalven dat 'er nog wel 5ooo Hovelin-

gen, als of heet beelden waren , zeer stil

en zedig op de grond zaten.
Hy was tegen onzen Gezant zeer vrien Zoekt ons
De Javaanen zelfs weten ook te zeggen,
cynsbaar te
delyk,
gebood hem 10of 12 schreden var
dat de Palimbangers van ouds ’s Keizers
ben, daar het Ae. 1596 onder Bantam stond.

onderdaanen geweest zyn; dog dat zy zig

1664.

ons.

maken.

vry gevogten, en van den Soesoehoen an

de brief en ’t geschenk van haar Edelhe-

onttrokken hebben.

den, en vergunde hem na’t lezen des zelfs,

Ae. 1664 wierd 'er weer een vrede tus-

weer na zyne verblysplaats te gaan, zonder dat 'er van eenige zaak van belang geheden wel tot een gedurig gezantschap aan sproken wierd; maar van ter zyden gaf
hem te willen verbinden; om anderen te men hem te kennen, dat, zoo zyn Majedoen gelooven, dat wy van hem afhin- steit met zulk een gezantschap jaarlyks vergen; dog zy konden dit niet goedvinden, eerd wierd, het hem zeer behaaglyk zyn

maakte hy schen
vrede met

hem in de open lucht te zitten, ontfing

ons getroffen. Hy zogt haar Edel

zig gelatende, als of zy zyne meening niet zoude. Ook dorst hy voorstellen, dat hy
wel wenschte, dat men de tollen van Bawel begrepen.
1662

Ae. 1668 in Augustus zond hy twee

tavia, die daar door de Javaanen van inko-

Verspreet

gezanten na Batavia met een brief, die niet mende en uitgaande goederen betaalt wier-

aan hem

onaangenaam te lezen, en vol betuiging

den, en die wel 10ooo Ryksdaalders be-

genanden. van ’s Keizers vriendschap was Hy ver-

liepen, hem wilde toezenden, waar uit

zogt by den zelven, dat hem een taalkun

zeer klaar bleek, dat hy niet anders voor-

had, als om de E. Maatschappy aan zyn
bequaam was om met hem over zaken kroon te onderwerpen, en ons tot zyne

dig man mogt toegezonden werden, die

van belang te handelen, vernieuwende ongevoelig ook zyn vorig verzoek, dat haar

Edelheden hem dog jaarlyks met een gezantschap geliefden te vereeren.
Dien by
heerlyk
deede inkaalen.

onderdanen te maken; dat hem noit kon

ingewilligt worden.

Naderhand heeft de Heer Verspreet
hem niet weer gezien. Hy kreeg den 22

Zy zonden aan hem den 19 September October een brief van haar Edelheden, en
den Koopman Abraham Verspreet, een vertrok nog op dien zelven dag, komende
zeer taalkundig Heer, die de Maleitsche den 11 November weer op Batavia.
taal byzonder wel spreken kon. Hy wierd
den 5 October zeer statieus van Samarang

Zyn dood

Na dezen tyd heeft hy niet veel gedenk

1670.

waardigs uitgeregt, en is Ae. 1670, na

ingehaald, en den 12 wel met een gevolg dat hy 25 jaren geregeert had, overleden.
van 1000 man te voet en te paart opge
leit, en niet verre van ’s Keizers Paleis

latende tot zynen opvolger in’t Ryk zynen zoon.

gehuisvest.

VIERDE HOOFDSTUK.
Oesoehoenan Tagalwangi Ae. 1670 in zyn plaats gestelt. Diens leven beschreven
werd. Hy is een groot vrouwen-roover. Verschoonende zyn eigen broeder niet. Die
zich daar over tragt te wreeken, dog gedoot wert. Schendelyke daat des Keizers.

Eerste moejelykheden met de Macassaaren Ae. 1675 op Java. De Majoor Poleman reddert Ae 1676 hier alles. Begin van Taroena Djaja’s opstant. Zyn verbont
met Crain Gelisson. Zyn gelukkige veroveringen. De Koningen van Palakka, en

Goa, brengen Batavia in groot gevaar. Die Koningen bevredigt. Middel, om zie
van hen te ontlasten. De Heer Speelman Ae 1676 tot 's Keizers hulp gezonden.
Red den Keizer ten deelen. Dat die Vorst ao. 1677. met eenige giften, en beloften
erkend. Waar in die bestonden. Wat Taroena Djaja nog in had. De Heer Speel-

man dryft hem op de vlucht. Die zich na Kadiri begeeft. En den Keizer uit Mataram dreef. Die zyn Byk verdeelde. Vergeven wierd, en tot Tagalwangi stierf.
Daar by begraven, en waar na by genoemt wierd. Zyn kinderen. De Heer Speel-

man stuit Taroena Djaja. Stelt Ae. 1677. Amangkoerat als Keizer van Ja¬
va voor. ’s Keizers nieuwe eernaam. Voorrechten, door hem aan de E. Maatschap¬
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schappy geschonéen De Heer Speclmans komst A°. 1678 op Batavia. Wyze van 1670.
inbauling ontrent Raden van India. Copye van een brief van den Soesoehoenan aan
de Heer Opperlandvoogt Ryklof van Goens Ae. 1678. Taroena Djaja brengt weer
veel plaatsen onder zich. Haar lédelheden beloonen eenige Soldaaten. En dragen de
Heer Hurdt 't opperbewint over de zaken van Java op. Die met eenige vaandels
Anboineezen op Java aangierd. Welke zig als Alfoereezen voor den Keizer vertoonen. Gaat A. 1678 na Baiavia. Komt weer op Java, veroverd Cadiri. Waar

in een groote schat gevonden werd. De Madjapabiize kroon beschreven. Waar uit
de groote sleen gelicht was Wie by den Keizer voor den dader gehouden is. Wat buit
de Predikant Manteau kreeg. De Heer Hurdt kroont den Keizer van Java met die
kroon. Bekommering van haar Edelbeden over de zaken van Java. Dankzegging
over die verovering. Waar Taroena Djaja gevlugt was. De Heer Hurdt na Ba¬
tavia ontvoden A° 1670. Die zyn gezag aan de Heer Poleman overgaf. En na
Batavia vertrok. De Heer Poleman verovert Glissons Vesting. Zyn ongelukkige

dood, en Graf-schrift. Hy wierd na zyn doot Raad van Indien. Kapitein Jonker,

en Radja Palakka komen op Java’s N. O. kust. s Keizers beleefde aanbieding. De
Heer Coeper komt als Veld-Heer op Samarang. zend de Heer Sloot, om Kadjoran

te verdelgen. Verirok na Soerabaja, en Kakappar. Radja Palakka’s dapperheit. Coe¬
per vil niet als met aanzienelyke lieden van Crain Glisson spreken. Hy werd van

de Macassaaren bedrogen. Verovert Kakappar. Dapperheit van den Koning van
Palakka, en meer andere. Hoe slerk Crain Glisson was Gevangenen bekomen. Dooden aan weerzyaen. De Macassaaren geven zich aan ons over. Crain Gusson’s
dood.

Soeloehoe¬N

nan Tagal
wangi Ae.

167612
zyn plaats

gesteld.

Angerang Aria Mataram quam in zyn de hy waarom zy ook niet gestorven was

plaats, die na zyn dood , om dat hy
in zeker dorp, Tagalwangi genaamd,

stierf, zedert altyd Soesoehoenan Tagalwangi genoemd is. Of dit ook die zoon

Zy zeide, Ik weet het niet, myn Heer-

Het is wel, zei hy, gy zult nograns myn
vrouw in de dood volgen. Daar op belast hy, dat men die vrouw levendig nevens het graf van zyn gemalin begraven

van hem geweest zy, die, zoo eenige schryven, Av. 1648 zes vingeren , die even zou. Behalven deze, heeft het nog 350
lang waren, en ook zes zulke teenen, aan andere het leven gekost.
Op zekeren tyd riep hy alle de vrou-lseen
handen en voeten gehad heeft, weten wy
wen der Mantrijs op een listige wysingroot
niet.
rrouwenVan dezen Keizer verhalen de Javanen, zyn Hof, van welke hy die gene,die
roover.
dat 'er onder zyn Regering een van zyne hy schoon, en welbehagelyk vond, na
vrouwen geweest is, Njaij Maas Maling zich nam. Zoo 'er een reeds bevrugt was,
genaamd, die alles van dezen Socsoehoe- die moest op zyn bevel hare vrugt afdrynan verkrygen kon, wat zy begeerde.

Als zy nu op zekeren tyd door ziekte
stierf, was hy daar over zoo bedroefd, dat

hy zich met geen zaken van ’t Ryk beDiens leven be-

schreven
werd.

ven, en hare mannen dorsten ’er nieteens
af reppen, schoon zy alles zeer wel wisten.

Verschoo-

Zyn broeder, Pangerang Danoe Paja, nende zyn
had een schoone vrouw , die de naam vaneigen broe¬

Radin Amâs Sadaja voerde, en van aange-der niet.
Na dat nu deze vrouw begraven was, zicht, oogen, en gestalte de scheonste

moeide.

ging hy stil, en buiten iemands weten na

vrouw in ’t gansch land van Mataram was.

haar graf, zynde op de zelve zoo verzot, Deze liep op zyn gedurige verzoeken ein-

dat hy zich van haar niet bedwingen kon,
gaande in’t graf by haar leggen.

delyk na hem toe. Den Prins haar Gemaal eischte haar wel dikwils van den Soe¬

Ondertusschen maakten de vrouwen in soehoenan weder; maar hy zondze niet,

't Hof een groot misbaar, zeggende dat
de Keizer verloren, en nergens te vinden
was. Daar op wierd hy overal gezogt,

’t geen dien Prins van herten bedroesde.
en
Vele Ryksraden, welker kinderen

wyven door den Reizer geroofd waren, dit
ziende, overleiden met dien Prins, door

en eindelyk in’t graf by ’t lyk van deze
vrouw, dat reeds vervaarlyk stonk, ge- wat middel zy best zich zelven van dezen
vonden, konnende daar ter naeuwernood Soesochoenan zouden konnen ontslaan.

door Pangerang Poerabaja als afgescheurd,

De Prins zei, maakt my Veld-Heer van Die zich

dezen oorlog, en ik zal hem wel uit de daar over
tracht te
n
Hy deed kort daar aan drie en veertig wereld helpen. Zy vonden dit goed,
wreeken.
deden
het.
van zyne bywyven, schoon t’eenemaal on-

en weer in zyn Hof gebragt worden.

schuldig aan haar dood, op zekere plaats

De Keizer, dit gehoort hebbende, ver-

zonder spyze of drank zetten, en dwong

gaderde alle de andere Ryks-Raden, die

haar van honger, dan deze, dan gene, van
die stierven, op te eeten, tot dat 'er maar

en belastte aan eenigen van hen den Prins te

’t met den Prins zyn broeder niet hielden,

eene overgebleven was. Aandeze vraag- gaan

IV. Deel.

roepen, om by hem te komen,die
hen
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hen dit bescheid gaf lk kenne geenen Soe¬

De Keizer, niet magtig dezen rooverte 1676.
verdryven, zond den 2 Maart 1675 zyn

soehoenan, maar ik kenne wel eenen ro0
ver van de wyven zyner onderdaanen, ik

zoon als gezant aan haar Edelheden met

kenne wel een grooten geweldenaar, die al-

240 koebeesten, en eenige bufsels ten ge-

le zyne ingezetenen bederft, en ten uiter- schenk, en verzogt onze hulp, t geen haar
sten verongelykt, gaat, zegt tegen dien roo¬ Edelheden hem toezeiden, zendende ten
ver, dat God my gezonden heeft, om hem

eersten Kapitein Jan Franszoon Holstein

te straffen, en van den aardbodem weg te

met een groote magt derwaards, om dezen

nemen.

Deze Ryks-Raaden, dit hoorende, ver-

schrikten zeer, en begonden te weenen.

Crain Montemarani te verdryven; maar al-

zoo deze Kapitein te lang sammelde, zonden haar Edelheden den Majoor Poleman

Weend niet, zei Pangerang Danoe Paja; daar na toe
Deze Heer ondernam dien togt tege
want God heeft my niet gezonden, om

De Maoor Pole¬

zyn hart en zin, hebbende reeds driemaa

eenig ander mensch, dan alleen dien geweldenaar, leed te doen. Gaat gylieden

by een smeek-schrift verzogt, behoudens1676

gerust henen; want gy hebt niets te vree-

zyn fatsoen en rang, met stilstand van zy-

zen.

Zy keerden dan weder, en gaven den
Soesoehoenan te kennen, wat Pangerang

Danoe Paja hen gezegt had. De Soesoe-

hoenan zweeg stil; maar kort, of wel de

man Ae
red

dert hier

ne soldye, te mogen na’t vaderland gaan;alles
dog alles wierd hem afgeslagen.

Hy ging 'er dan, hoewel hy groote
zwarigheid in dien veldtogt zag, in’t laatste van Ae 1676 na toe. Zoo ras hy 'er

gekomen was deed hy zyn, en des Soe¬
tweede dag 'er na, verscheen deze Pansoehoenans volle, landen. Hy misleidde de
gerang met 2 of 3ooo van de zynen, die
wel gewapend waren, en vraagde na den vyand door een fracje krygslist, verzoekende maar drinkwater, zond hem een geSoesoehoenan aan de Ryks-Raaden, die
schenk, en zei dan te zullen vertrekken.
hy daar vond. De SoesoehoenanVverDe vyand geloofde dit, liet hem water ha¬
staande, dat hy daar was, quam met de zy.
len met vaten, waar in hy zyn geschut aan
nen buiten, en bereide zig ten stryde
Pangerang Sampang ging 'er uit’s Kei-

Dog ge-

dood werd. zers last op los. Daar bleven veel RyksRaaden en Grooten aan wederzyden doot
zoo dat de Soesoehoenan genoodzaakt
wierd na zyn Hof te wyken, daar hem
zyn broeder tot op zekere Brug, Batora
wi genaamd, vervolgde; dog zyn paard
struikelde, en hy brak zyn been, waar

op by door Pangerang Sjampang doorste-

land, en zich in staat bragt, om agter dic
leggers en vaten als een Batery op hem te
speelen: nam dus in 2 of ; dagen ettely-

ke Pagars van dien vyand in; dog vermits dit volk kostte, schreef hy van de Rivier van Soka aan haar Edelheden om by-

stand; dog in plaats van dit spoedig te bestellen, waren ’er van zyne vyanden aan
't Batavisch Hof, die dit beletten.

ken wierd. Dit was oorzaak, dat alle zy.

Ondertusschen verbrandde hy ’s vyands

ne Raden, ziende dat hun Prins dood was

vaartuigen, en vernielde al wat hy vond,

amok speelden, en zig dood vogten, zien-

zoodanig, dat hy den vyand dwong boschwaart in te vlugten, alwaar ook Crain Mon-

de de verdere ieder om een goet heenkomen. De Keizer was over die daad van

cemarani met eenige honderd Macassaaren

sneuvelde. Zedert is die plaats tot heden

Schendely

Pangerang Sjampang zoo vergenoegt, dat
hy alle de goederen van Pangerang Danoe Paja aan hem schonkHet schandelykste, door hem bedreven,

ke daat des

is, dat hy een van zyn eigen dogters, Ratoe

Keiners.

Brawa genaamd, bevrugt heeft, die anders met den Prins van Tsjeribon, Sul-

met volk by te springen, vonden haar Edelheden (gelyk wy zien zullen) nader-

than Sapoh, getrouwt zou hebben; na wel¬
ken tyu deze Prins ook in geen vier jarer
voor den Soesoehoenan verschenen is.
Eerste
moejelyk

heden mef
de Macasn

1675 op
Jara.

verwoest gebleven, en niemand heeft ze

na dien tyd weer ingenomen
In de plaats van dezen wakkeren Held

hand goed een ander Hoofd derwaards te

zenden. Hy redde zig ondertusschen zoodanig, dat hy al zegenpralende, spyt zyne benyders, op Batavia quam.

Ten tyde van dezen Keizer vielen de

Dog eer wy tot dit verder verhaal ko-

eerste moeselykheden op Java Ae 1675

men, moeten wy tusschen beiden een an-

met de Macassaren voor. Zeker Macas-

der , dat de grond tot een nieuwen oorlog
op Java leggen zal, laten vooraf gaan

saars Prins, Crain Montemarani genaamd
zeer misnoegt var Macassar ontvlugt, had

Zeker Javaans Prins Taroena Djaja ge- Begin van
Taroena
naamd, uit Princelyken huize van Madu

zich met een grooten hoop Macassaaren
Djaja’s opop Demon, beoosten Soerabaja, neder- ra gesproten, verwekte een nieuwen op stand.
stand in’t Ryk. Men zegt, dat hy een
gezet, alwaar hy ten eersten een groote
bastaard-zoon van dezen Soesoehoenan by
toevloed van allerlei slegt volk kreeg, door
hulp van welken hy dezen oord van Java, een Maduresche vrouw was, welk de Keimet te land en ter zee te rooven, zeer

onvry maakte, en den Soesoehoenan veel
schade aandeed.

zer op een ongegrond vermoeden verstooten had.

Het is waar, dat zyn moeder een schoone

GROOT
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A 1676. ne Madureesche vrouw was, die zig van
jongs af onder de bywyven van den Soe-
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by haar Edelheden zeer qualyk opgenode 1676.

soehoenan opgehouden, en welke dien

men ; dog hy wist zig zeer wel te rechtvaardigen, en zommige Heeren door het

Vorst, na dat ze watouder geworden was

zelve gewigt van redenen, als die hem be¬

aan een Prins van Madura uitgehuwelyk,

wooen hadden, zeer licht over te halen.

De Koning van Palakka, die tuit vree-

had, welkers eerste kind deze Taroena
Djaja was.

ze, dat men hem op Batavia vast houden

Deze nu, tot zyne jaren gekomen,
trouwde met de dogter van eenen Cadjo-

mogt) verscheide Princen, en wel 4ooc
uitgelezene mannen medebragt, wierd on-

ran, een snooden Moorschen Priester, die

trent de Nieuwe poort in ’t huis, daar ge-

Taroena Djaja zeer vast heeft weten in te

meenelyk de Gezanten hun verblyf ne-

boezemen, dat hy een zoon van den Soc-

men, gehuisvest, en aan ieder van zyn

soehoenan was, en dat hy de smaad, zyn

Princen wierd een Petak, of kleen huis-

moeder aangedaan, wreeken, zyn recht

je, gegeven ; dog zyn meeste volk (dat

op de kroon vervolgen, en den Soesoe-

een groote misslag was) wierd hier en daar

nan met het zwaard in de vuist dwingen

in de stad verdeeld

moest, hem voor zynen zoon te erkennen
Deze Cadjoran, die zich Panombahan

Zyn ver-

bond me
Crain

Glisson

Deze dertele Macassaaren deden de in-Brengen
gezetenen van Batavia onlydelyke moejeBatavia ir

Rama, dat is, den aanbiddelyken vader

lykheden aan. Men gaf hen wel last, ergrootge-

noemen liet, en die het gemeene volk, on-

magt, om den eersten, die dat weer deed, on-

der een priesterlyke heiligheid, en door
zyne verdichte voorzeggingen, als wist te
betoveren, kreeg een grooten aanhang van

der de voet tes stooten; dog dat liet zich

vaar.

gemakkelyker zeggen, als doen, alzoo zy

meest ’s nagts, en met sterke troppen ’er

Madureezen, en anderen, die daar en bo-

op uitgingen.

ven nog gesterkt wierden door eenige Ma.
cassaaren onder Crain Glisson, zoon van

of Soo man by zig had, ontrent de woo-

Montemarani, mede misnoegt van Macassar gevlugt, en die, na ’t verjagen van
zyn vader van Demon, en zedert zyndood
op Madura gekomen wes.

Deze maakte met Taroena Djaja eer
verbond, waar by hy beloofde niet te

Men had den Koning van Goa, die s
ning van den Sjahbandar, op dat plein,
geplaatst. Die vorst was door den Ko¬

ning van Palakka zeer verongelykt.

Als deze laatste in de Vergadering van
haar Edelheden verscheen, ging 'er een
Hollands Sergeant, en 12 man voor uit

zullen rusten, voor dat hy den Soesoe en zyn gansche stoet van Princen volgde
hoenan van, en Taroena Djaja op den hem tot in den Raad.
throon bevesligt zou hebben, na welke

verovering dan Crain Glisson Koning van
de landen van Soerabaja en Passaroewan
zyn zoude

Het gelukte dezen muiteling in't eerst

Zyn geluk
kige vero

zoo wel, dat hy in ’t kort meester van al-

veringen.

Dit volk kostte de E. Maatschappy da

ribon toe, wierd, brengende alles daar

men ’er met reden veel vreeze voor begon

onder zyne gehoorzaamheid, en het den

te hebben.

t verbond des jaars 1646 haar Edelheder

om hulp-troepen te verzoeken

lakka en
Goa,

zy beide bevredigt wierden.

le des Socsoehoenans zee-havens, tot Tsje

genoodzaakt vond , om uit kragte van

gen van Pa

gen bevre

gelyks veel, behalven dat de Koning van
Palakka’s volk zoo sterk aangroeide, dat

Soesochoenan zoo bang makende, dat hy zig

De Konin-

Haar Edelheden dien Vorst, en de Ko¬Die Konin-

ning van Goa daar tegen, gehoord hebbendigt.
de, wisten de zaken zoo te schikken, dat

Speelman vraagde dierhalven op zekerenMiedel
tyd aan Kapitein Jonker, of 'er geer

middel zyn zou, om dien Koning

om zig var
nen te ont

o

lasten.

Batavia vast te houden. Onmogelykzei

Terwyl zich de zaken aan deze kant

hy, dewyl gy hem reeds al meester van

dus opdeden , waren ’er op Macassar tusschen de Koning van Palakka, en dien
van Goa, groote geschillen ontstaan, wel-

uwe stad gemaakt hebt, zynde zyn volk

ke zaken door bestier, en met toestem

er binnen, en op alle de posten, en stra

ten zoo verdeeld, dat men geen quaad zou
konnen doen, zonder ook ons eigen volk

ming van onzen Landvoogd en zyn Raae

onder de voet te schieten. Was hy 'er bui-

aldaar (waarschynelyk door Radja Palak

ten, Edele Heer, zeide hy, dan was 'er

ka’s zwaar wegende redenen bewogen zyn

geen zwarigheid; maar hoe krygt men

de) zoo verre reeds gekomen waren, dat

Radja Palakka Goa al ingenomen had.
Daar op wierden beide die Koningen

hem ’er buiten:

Men oordeelde eindelyk best, hem te

verzoeken, of hy met zyne hulptroeper

(een bewys van het groot vermogen onzei

de Keizer van Java wilde gaan byspringen.

Maatschappy) door haar Edelheden na Ba-

dat hy buiten alle verwagting aannam te

tavia ontboden, daar zy beide ook qua-

doen

men.

Nadat wy deze twec gevallen voor

Het werk, door den Landvoogd verrigt af, alzoo zy verder te pas komen zullen,
(die egter zeer wel wist op wat goede en voorgesteld hebben, zullen wy nu weder

vaste gronden hy dat gedaan had) wierc

ons verhaal, daar wy het by TaroenO2

Da-
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Djaja’s veroveringen lieten, vervolgen. haar geliefde, comptoiren en handel-plaat- e 1677.

A 1677.

Haar Edelheden, ziende den nood, waar

zen op te richten; en tot Rembang, of

Speelman

in de Soesoehoenan was, en overwegen-

elders, timmerwerven te hebben, zonder

A 1676

de, wat gevaar en schade zy zelf door die

dat de onzen eenige lasten zouden behoe¬

voorspoedige veroveringen van Taroen-

ven te dragen, dan dat zy een Spaansche

De Heel

tot ’s Kei
zets hulp

Djaja stonden te lyden, vonden goed, om rcaal eens aan ’s Keizers bestierders zouden

gezonden.

als Opperveld-Heer en Zeevoogd den Heer

De kooplieden van de E. Maatschappy

der Macassaaren, ordinaar Raad van Indien, tot hulp van den Keizer van Java te

van den Soesoehoenan eenige waaren, of

gen dezen wederspanneling te zenden.

Hy vertrok den 29 December 1676met

Red den
Keizer ter
deelen

die weer iet van hen inkoopende, zouden
2 ten 100 van alle goederen betalen.

De Soesoehoenan beloofde ook jaar-

een heerlyke trein, verscheen meteen groo

lyk aooo lasten Ryst op Batavia aan de

te magt voor Tsjeribon, herstelde alles van
daar tot Japara toe in korten tyd, en dwong

E. Maatschappy tegen markts-gang te
leveren; dog zoo wy die met onze eige-

door ’t ontzag van onze wapenen alle de

ne schepen quamen afhalen, dan zouden

strandlieden, om zig weder onder den Soe¬

wy die tegen de prys, zoo als zy ter plaats
der inlading was, mits dat men altyd

soehoenan te begeven-

Die van Tsjeribon, van ouds her noit
onder de Keizer van Java gestaan, en zedert eenige jaren nu ook geschillen met
dien Vorst hebbende, hadden zich egter

onder Taroena Djaja niet willen buigen;
maar den Koning van Bantam tot hunnen

Schutsheer voor eerst gekoozen; hoewe

zy A°. 1680 goed vonden, zich liever onder de bescherming van de E. Maatschappy te begeven, en met de zelve een ver-

bond te maken. Zy zagen dat de Keizer,

nieuw graan leveren zou, betalen

De Batavische inwoonders, en alle an-

dere op Java hier en daar woonende on-

derdaanen van ons, ons zegel toonende,

zouden altyd voor alle anderen tegen de
gemeene prys geholpen werden, mits van
den tol der aangebragte en uitgaande goederen 3 ten honderd, en van ieder Coyang
Ryst een Spaansche reaal, betalende.

De Soesoehoenan beloofde ook in zyn
Ryk geen Macassaaren, Maleyers, of Moo¬

die zy als een bondgenoot aanmerkten, hen

ren, eenigzins met de Macassaaren ver-

nu niet helpen kon, en daarom namen zy

bonden (ten ware zoodanige, die van ons
passen hadden, die egter in zyn land nergens mogten woonen) te zullen dulden.

hun toevlugt tot die hen best dekken kon
Ik zie, dat Soesoehoenan Amangkoerat in
zyn brief aan zyn Edelheid Ae. 678zegt,

Ook zou ’t onsvry staan, onze vyanden

dat de Tsjeribonders van hem algevallen

in alle havenen aan te tasten, en de zyne

waren ; dog dat moet in geen andere zin,

zouden de onzen daar overal moeten hel-

dan dat zy hem als bondgenoten niet meer

pen; gelyk mede, by ’t verlies van eenig

volgden, verstaan werden, behalven dat

schip van ons ontrent de stranden van Ja-

daar ook redenen toe waren.

va, beloofd wierd ons alle hulp te bewyzen.

Nadat nu de Heer Speelman den Keizer

Hy beloofde voor de kosten , nu een

reeds dus verre gered had, was die Vorst

jaar lang reeds voor hem gedaan, en nog

daar over zoo vergenoegd, dat hy goed

verder zullende gedaan werden, twee hon-

vond den 28 February Ae 1677 verschei-

derd en vyftig duizend Spaansche ryxdaal¬

de zaken, in ’t verbond van A°. 1646 niet

ders in zuiver geld te betaalen, waar van

begrepen, dat toen ook vernieuwt wierd,

hy in dit Wester-faisoen 125000 ryxdaal-

toe te staan.

Dat die

betaalen

Cornelis Speelman (dien grooten temmei

Daar by wierd besloten, dat de Batavi-

ders, en de andere helft in de jaaren van

1678 en 1679, ieder jaar 62500 Spaan-

Vorst A

sche Landscheiding, zoo als die bevoren

1677 me

tot het midden van de Rivier van Kara-

en boven nog zooo lasten Ryst op Bata-

wang geweest, en gelyk ze Ae. 1652 met

via in deze jaaren van 1677 1678, 1679,

dien Vorst door de Heer Ryklof van Goen
in Mataram vastgesteld was, blyven, en
dat de Javaanen bewesten die Rivier, tot

elk jaar 1000 Coyang t’of Javaansche la-

eenige gif

ten, en be
lofien er¬

kend.

aan de Zuid-zee, onderdaanen der E.

Maatschappy zyn zouden; dog 't verzoek,

sche Rcalen, voldoen zou, belovende daar

sten) zoo men maareenige nodige rust daar
toe bekomen konde, te zullen leveren.
Ook beloofde deze Vorst, dat, indien

door ons beleid de zaken met den vyand

om die tot aan de Rivier van Pamanoe-

tot een redelyk verdrag gebragt konden

kan, en dwars ’er over, tot aan de Zuid-

werden, hy zich aan onze uitspraak daar

zee uit te zetten, wierd door dien Vorst

ontrent volkomen gedragen, en dat ook

afgeslagen.

nakomen; dog indien de zaken van een

die beston

Alle gevlugte slaven van ons zou men,
zoo menig men bekomen kon, wederge-

zes jaars mogten zyn zoo zou hy, bui-

den.

ven.

ten het vorig beloofd geld, maandelyks,

Waar in

langer duur, als tot den laatsten July de-

Hy stelde de E. Maatschappy over al wegens de leger-lasten, en verdere onko¬
in zyn land tol-vry, stond haar toe in alle sten, nog 2oooo Spaansche ryxdaalders
zyne havens, en binnens-lands, daar 't betaalen.
Ook
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Ook namen wy aan, den berg van Japa-

1677.

ra met ons volk tot zekerheid van den Soe

Poegar, en Pangerang Singasarie, zich

soehoenan te bezetten, mits dat hy de on

niet langer in Mataram durvende vertrou-

kosten, zoo wegens de bezetting, als
over de verdere versterking vandie berg

wen, zonder eenige naamwaardige wederstand te bieden, zyne Hof-stad met alle de Ryksschatten, tusschen den 25 en

zou moeten dragen.

Dit wierd door zynen Gezant, Kijaij Ingabei Wangsa Diepa, Groot-Landvoogc
van alle de Javaansche zechavens, en ge-

volmagtigden van den Soesoehoenan

uit

zynen naam beloofd, op den Coraan be¬

30 Juny 1677, zeer schandelyk verliet.

Taroena Djaja quam ten eersten daar op
wel in de stad Mataram , dog bleef'er niet
lang in; maar toog met een grooten roof

cedigd, en daarenboven door den zelven

weer na Cadiri, en liet die stad met een stee-

beloofd te verzorgen, dat dit door den

ne muur versterken, met gedagten van

Soesochoenan, en zyne vier zoonen, zou

het daar in te zullen uithouden.

werden goedgekeurd, gelyk de Heer Speel-

De vreesagtige Soesoehoenan vlugtte on-Die zyn

man aannam dit van wegen haar Edclhe-

dertusschen na Tagal, en verdeelde, zoorykver-

den te doen stand grypen.
Hier af zyn drie eensluidende afschrif-

ja nog ii
had.

’t liefste had, Radin Tappa genaamd, er

buiten) zoodanig uit, dat die gene van de

para door de Heeren Speelman, St. Mar-

vier, die Mataram’t langst verdedigen zou,
zyn opvolger in ’t Ryk zou zyn, gelyk

Schuur, getekend, gelyk de Keizer en
zyn vier zoonen, mitsgaders alle de Ryx

ook Poegar (die 'er, uitgenomen zeker oud

raaden, dit ook goedgekeurd hebben.

cen, in bleef )op die grond het Ryk voor

Ondertusschen ging de Heer Speelman

man, langer, dan een van de andere Prinzich eischte

De verdeeling van’t Ryk nu was by
den Keizer verder, zoo de drie Princen
t gansch land ontrent Soerabaja, Gressic, aan den oudsten voorgaven , aldus ge-

met zyne zegenpralende wapenen voort,
alzoo Taroena Djaja nu nog meester van

Cidajoe, Cadiri, Wirasaba, Kakappar

De Heer
Speelmai

dryft hem

op de
vlugt

Pangerang Depati Anom zou de zee-

ten Oosten Rembang , meer als 6o mylen

stranden, Pangerang Aria Martasana ’t land

lang, en zig tot aan de Zuid-zee uitstrek-

van Watas, Pangerang Poegar Mataram
en Pangerang Singasaric het land van Bage¬
lcen hebben. Zoo dat de Pangerang Aria
Panoclaar, en Radin Tappa, ’er niets af

Na de goedkeuring van ’s Keizers nieuw

verbond met ons, rukte de Heer Speelman
na Socrabaja, daar zig Taroena Djaja verschanscht had, en sloeg hem den 13 May

na Cadiri

ge (arders Wanasse genaamd) vlugtende
wierd onder weg in zyn draagzetel ziek

in het dorp Tagalwangi, ontrent een dag-

ten deelen metaal, ten deelen yzer kanon,

ber, of in die maand, te sterven

in Soerabaja vastinaakten.
In plaats dat veel Javaansche Groote

Zyn vier zoonen hadden dien ouden

Vorst onder weg al verlaten, zoo dat hy
van zyn nuis en gevolg geen anderen , dan
Radin Tappa, en Radin Aria Panoelaar,

voortgang van onze wapenen, zouden toe-

een Prins van 17 jaren, by zich had.

Hy wierd op Tagalwangi begraven, enDaar hy
begraven,

en vooral Cadjoran, de zelve door hunne

heeft zedert na die plaats den naam van Soe

listige voorwendingen, dat het de E. Maat.

soehoenan Tagalwangi gevoerd. Hy lie hy ge-

schappy maar om hun land te doen was,

zoodanig af te schrikken, dat zy besloten

Keizer uit

reize van Tagal gelegen, ontrent Septem-

Heeren den Keizer, by deze gelukckige

gevallen hebben, zoo wist Taroena DJaja

ot Tagal¬

wang

Men gaf hem een pilletje in, dat hem waar stiert.
schynelyk nog eer voorthielp, en hy quan

Taroena Jaja had ondertusschen de vlugt
na Cadiri genomen, latende 104 stukken,
agter, zedert welken tyd wy ons eerst regt

En den

wierd , en

van daar, waar over op Batavia den 28

wierd

begeeft

hadden te wagten.
De Keizer, ondertusichen na Tagalwar. Vergeven

een dankzegging, en openbare vertooning
van vreugde met veel eerschooten gedaan
Die zich

schied.

en van Passaroewan was, een landstreek

kende.

Matarain

deeld.

nen (sluitende nogtans den vyfden, die hy

in de Vesting der E. Maatschappy tot Ja¬

Wat Ta¬
roena Dja-

men wil, zyn Ryk onder zyn vier zoo-

ten gemaakt, en den 28 February 1677

tin, Jacob Coeper, en Everhard van der

dreef
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rat, Pangerang Martasana, Pangerang Ae 1677.

en waar n

agt zoonen, en vyf dogters na.

noemc

De zoonen waren de Pangerangs

A¬ wierd.
Zyn kinde-

liever onder Taroena DJaja, als onder ee-

mangkoerat (toen 35) Martalana (3 2) Poe

nen Reizer, die hen maaraan ons zou wil-

gar 30) Singarie (27) Radin Aria Panoe

len overgeven, te staan.
Hier door wierd Taroena Djaja zoo mag

laa) adin Goude 1z jaren oud, was

deren.

pas voor zynen vader overleden) Radin

tig, dat hy ’t gansche land van binnen,
tot aan Mataraim, dwong, en onder zyn

Tappa (ii jaren oud) en nog een voorzoon, Radin Natta Bratta

magt bragt, jagende den ouden Soesoehoe¬
nan zulk een schrik op ’t lyf, dat hy, met
zyn vier bejaarde en verwyfde zoonen

Zyne dogters waren Radin Pamot, gehuyd met Radin Wira Joeda, zoon van
Pangerang Mangkoboemi.

Pangerang Depati Anom, of Amangkoe-

Danoe Radja, gehuwd met Danoe RaO3

dja,
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dja, broeder van Pangerang Poerabaja.
Radin Tapeen Sara, gehuwd met Ra
din Soeranata, zoon van den ouden Pat

Poegar, en een neve van des Soesoehoe-

goedgekeurt, en de schuld van drie hon hem aan de
E. Maat
derd en tien duizend ryxdaalders, en var
schappy
de 3000 lasten ryst, erkend werd
geschon-

maakt wierd, bragt dit het land in een

groote verwerring, dat in 't eerste oorzaak was, dat veele zich onder Taroen-

Djaja weer begaven.

stuit Ta¬

je¬

Een geschrift van den 19 en 2o Oc- Voorrech-

Aria Wira Menggala, gehuwd met
Radin Aria Wira Menggala, tweede zoon
van Pangerang Poerabaja.

muiter Taroena Djaja ontschaakt wierd.
Zoo ras zyn dood alomme bekent ge

roena Dja

1

tober 1677, waar by ’t vorig verbond ten door

Radin Clating Coening, die ongetrouwt

De Hee¬

scheide zeer aangename geschenken gedaan; als

nans vader, of van Soesoehoenan Ingalaga

stierf. En Radin Tompo, die van den

Speelman

nieuwe Soesoehoehan aan de zelve ver-Ae. 1671.

De Heer Speelman stuitte dat egter ten
eersten door zyn beleid en groote dapperheid, rukte met zyn leger na Japara, alwaar
des Soesoehoenans oudste zoon, Pange-

rang Depati Anom, of anders met de naam

2 Een geschrift, waar by dezen Vors ken

van het recht op ’t Koninkryk van Jaka
tra niet alleen afstaat; maar waar by hy
t zelve tot aan de Rivier van Pamanoekan

vergroot, en aan ons overgegeven heeft :
voegende daar by 't regt om Amfioen en
kleeden te verkoopen. En was dit den 19
October Ae 1677 aldus verleend.
3 Dat de inkomsten der zeeplaatsen tot
afkorting der schuld zouden moeten gebruikt werden, ’t gene den 13 November 1677 gemaakt, en den 24 January Ao.
1678 hernieuwd is.

van Amangkoerat best bekend, op de ty-

4 Een voorregt aan de E. Maatschap-

ding van ’s Veld-Heers komst , den 15

py wegens den zuiker-handel, met uitssui-

September 1677 oy hem verscheen-

Hy, de oudste Prins zynde, nam de
naam van Soesoehoenan aan, verkoos en

verzogt den Veld-Heer tot zynen bescher-

ting van alle andere verleend

5 Heeft hy den 15 January A°. 1678
de Landvoogdy van Samarang, en ’t dorp
Calligawe met alle de landen en dorpen,

mer van onzen’t wegen, belovende niets
dan met zyn beraad en voorweten, te zul-

daar onder behoorende, aan de E. Maat-

len doen, als ook de verbonden te zullen

een Javaanschen Landvoogd, en andere

vernieuwen, zoo de Hollanders hem of

bedienden, na haar zin te stellen; mits dat

schappy geschonken, met magt, om daar

den wettigen throon van zyn vaderhielpen, zy de tollen voor den Keizer inzamelen
en dit drong hy zelf te meer aan, om dat die tot afkorting van zyn schuld jaarlyks
zyn broeders, die ieder een deel van het gebruiken, en dat dan de E. MaatschapRyk, volgens zyn vaders verdeeling Czoc py zyn verdere inkomsten daar ontfangen,
zy voorgaven, en die hy loochende eisch-

ten, hem gezamentlyk dat recht, van Soe¬
foehoenan en Keizer van Java te zyn; wil
den komen betwisten.

Steld A

Eer de Heer Speelman zich voor A

1677

mangkoerat verklaarde, had hy eerst naeuwAmang
koerat als keurig onderzogt, of hy ook het meeste
Keizetvan recht tot de kroon had, en, gehoord heb
Java voor bende, dat hy door den Keizer kort voor

’s Keizers
nieuwe

Exctur

en aan zyne bedienden weer overgeven
zoude.

Na dat nu de Heer Speelman dezen De Heer
Vorst op den throon geholpen had, quan Speelmans

de Heer Opperlandvoogd Johan Maatzui

xomst A¬

1678 o1

ker te sterven, en daar op wierd den 15 Baravia.

January 1678 besloten de Heer Speelman
van Java op te roepen, om het ampt van
Directeur Generaal van den handel van

zyn dood als Erfprins verklaard was, heeft
hy hem in ’t laatste van A°. 1677 als Kei-

Indien te aanvaarden, en het oppergezag

zer van Java voorgesteld.

Martin te laten.

Hy liet zig, na zyne verheffing tot de

in ’t leger tot nader last aan de Heer St.

Den 24 April quam de Heer Speelman Wyze van

kroon, aldus noemen: Soesoehoenan A

behouden op Batavia, en wierd met ze inhaling

mangkoerat (welken naam ook de twee

ven kanon-schooten, en drie charges van ontren
Raden van
de musquettery, verwelkomt; waar ne India.

vorige, dog zoo doorgaans niet als deze,
gevoert hebben) Sinapati Ingalaga Abdu

vens haar Edelheden den 23 dito ook

Rahhman Mohhammed Din I Cobra.

goedvonden, om voortaan alle ordinare

Het welk ten deele in ’t Javaans , ten Raden van India even zoodanig, en de
extraordinare met vyf kanon-schooten
decle in ’t Arabisch, zoo veel betekend,
mits uit oorlogs-togten weerkomende in
als, de verhevene Amangkoerat, een wet
tig geboorne Mogendheid, die door de te haalen
Hy bragt met zich des Soesochoenans
besnydenis heilig, vernuftig, onverwinnelyk, goedertieren, en den vermeerderaar des Gezanten, Temanggong Ingawanga, DaMohhammedaanschen geloofs is. En hier

mang Lacsamana, en Rama Titadjeuwa

voor wierd hy ook van zyne dus verre

met een brief van den Keizer, en deed

tot reden gebragte en veroverde onderza
ten erkend.

Om dezen groote dienst nu aan de EMaatschappy te vergelden, heeft deze

verslag van ’t gene hy op dien togt verricht
had. ’sKeizers brief keuren wy best hier

niet by te voegen, alzoo 'er zaken in voor-

komen, die ieder een niet weten mag.
Loo

GROOT
A1678. Zoo ras was de Heer Speelman niet weg,
Tarocna

Djaja

JAVA.

III

lyk hy ook naderhand met de zyne na Ja- A° 1675.

of Taroena Djaja, nu nergens voor vree- va ging. De Koning van Goa, die mezende, stelde ’t gansche land in rep en de zyn dienst aanbood, ging na Tsjeriroer, dwingende nu weer alles onder zig bon; dog wierd vergeven, en stierf op
Batavia, daar hy weer na toegekeerd was.
te buigen. De Soesoehoenan gaf daar af

brengt
weer veel
laatzen

onder zich. bericht aan de Heer St. Martin, en die

Heer weer aan haar Edelheden, verzoe-

aste Taroena Djaja in Cadiri aan. Hy

kende nader last.

Daar op vonden haar Edelheden den 17

verdeelde zyn magt in drien. Het eerste

May goed, alle de Baliers en Maleyers,
die met de Heer Speelman mede geweesi

Kapitein Tak, en 't derde Kapitein Re¬

Haar Edel¬
heden be

loonen ce

nige Solda

Ondertusschen keerde de Heer Hurdt,
na een maand of twee, weder na Java, en

waren , op een byzondere wyze te beloo-

ten.

nen, gevende aan ieder Soldaat 15 ryx
daalders, en aan hunne Hoofden mede een

hield hy onder zich, het tweede gaf hy
nesse.

Hy liet vyf stukken op de Rivier-kant
brengen, en deed, na dat 'er door D. Ca-

rolus Manteau, dien de Heer Hurdtals

fraei geschenk

Wat nu ’t werk van Java betrof, den
6 July wierd daar over nader gesproken

Leger-Predikant medegenomen had, een
gebed gedaan was, een sterken aanva op

en rypelyk overlegt, wie men daar na tot

den vyand

Alle de Leden der hooge Regeering

Endragen
den Hecr

Hurdt '

stelden die zaak aan ’t wys beleid van den

opperbe

in de Rivier sprong, en tegen al ’t schie-

ten des vyands zeer verwoed indrong.

wind over

man, die goedvonden den Heer Antoni
Hurdt, ordinaar Raad van India, en Land-

van Java

voogd van Amboina, daar toe te verzoeken, die dat ook, onder de eernaam van

om ’t nodige ontrent dien veldtogt nader
met den Heer Speelman te beramen.

geld by zig, die hy zelf hier en daar on-

van Java’s Oost-kust, aannam, met last,

Deze Heer vertrok met 3 vaandels Amboinezen , waar over de Pati van Seilale

Kapitcin, Jacobus Macquelin Luitenant,

eenige

aandels
Amboince-

Vyf dagen ’er na namen de onzen Cadi¬
ri, in ’t begin of ontrent het midden van

December, in, in welken storm die dappere
Prins van Soerabaja in de stadspoort dood
bleef. Men kreeg Taroena Djaja bynagevangen; dog hy had twee karren met

Superintendent, Veld-Heer, en Zeevoogd

Die mot

Lcretweent
op Java,

Jangrana, Prins van Soerabaja, die mef
veroverd
zyn paard, en met het pistool in de vuist Cadiri.

Opperlandvoogd, en van de Hecr Speel

de zaken

op-

1lu

Een van de dapporste droeg zig Kijai

als Hoofd zenden zou.

derweeg stroide, en waar door hy het te

paard ter naeuwer nood ontquam.

Ondertusschen quam, by ’t indringen

en Abraham Sapoclete, Pati van lha, Vaan

van ’t volk in Cadiri, de Treim-meester

drig was. Het eerste vaandel was van 60

Jeremias van vliet met zyne Matroozen,

het twcede van 50, en het derde van 35

en de Macassaarsche Luitenant, Crain

koppen.

Mantoeli, met zyn volk by den schat van

Met dit volk quam hy op Japara,

al-

waar het, op den berg geplaatst zynde, zig
op zyn Alfoerees kleedde, en nu en dan

zen opja¬ cens tsjakalilde, of schermutzeerde.

Taroena Djaja, die anders gemeenelyk
Bockit Peirac, of den zilver heuvel, ge-

naamd wierd. Deze was van tyd tot tyd
daar uit verzameld, dat ieder Javaan van

De nieuwe Keizer, tot Japara geko-

de stranden en bovenlanden jaerlyx een

men zynde, verzogt die Alfocreezen eens
Die zigal
te mogen zien, Men bragt 'er dien Vers
Alfocreevy; dog als zy ontrent hem quamen, be¬
zen voor
den Keizei gonden zy op hunne Alfoereesche horens;

Spaansche reaal tot schatting had moeten

para aan-

gierd.

vertoonen.

Men vond daar een uitnemenden grooten Waar in

rykdom, en verscheide vierkante kasseneen groote

hi, hoi, hi, hoi, hoe, hoe, hoe, 10

niet Spaansche matten, en zilvereen gou

schat gevonden

roepen, waar over hy zoo verschrikte dat
hy de deur toesloot, en hen zoo met ge

de staven in zulken menigte, dat de Sol-

werd.

daten die malkanderen met hoeden toe-

slotene deuren vraagde, wat volk zy wa-

maten. Want zy hakten die kassen maar

ren. Wy zyn, zeiden zy, Alfoereezen,

open, roofden al wat zy vonden, en brag-

die gy van onzen Heer Zeevoogd verzog.

ten ook alles weder door.

beht te mogen zien, geeft ons nu eenige men¬

De Soesoehoenan liet niet anders, als de

schen , om die zoo levendig voor uwe oogen

geroofde schatten van de kroon, en voor
al de zoogenaamde Madjapahitze kroon,

op te ceten. Daar op begonden zy op zyr
Alfoerees te tsjakalile, en schermen, waar

door zy hem en de zynen nog meer schrik
aanjaagden.
Gaat Ae.

betalen.

Na dat de Heer Hurdt twee weken ot

1678 n2

apara gebleven was, vertrok hy na Ba-

Batavia.

tavia, latende deze vaandels zoo lang daar.

In dezen tusschen tyd nu alles wel be

raamd zynde, quam ook de Koning van
Palakka in October op Batavia, dien wy

verzogten den Keizer te willen helpen, ge-

verzoeken, schenkende verder al den anderen buit aan de Soldaten.
Zeker Kapitein, die deze kroon gezienDe

Madja¬

heeft, zeide my, dat zy de gedaante van pahitze

twee dooreengeslingerde draken had, metkroon be¬
de koppen na voren toe, zynde van zui schreven.
ver gewerkt goud, zeer sierlyk op zyn
Manilha’s van dik draatwerk gemaakt, en
met heerlyke paerlen en diamanten bezet.

Men zegt, dat zeker Soldaat van Kapitein
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tein Tak deze kroon bequam, die ook ver1678.
klaarde, dat toen hy de zelve aan zyn Ka-

tammer maar op zyn luimen lag, om te Ae 1679.

pitein overleverde, de groote steen, die
er naderhand uit gemist wierd, ’er nog in

zien, hoe dit uitvallen zou, en om ons

dan op ’t lyf te vallen. Zy overwogen
ook, voor hoe grooten gevaar Batavia, met
alle de Oostersche Landvoogdyen, bloot

was; voegende daar by, dat hy die zelf
zoodanig en ongeschonden aan zyn Kapitein overgeleverd had

Echter wanneer de Heer Tak die we¬

Waar uitde

bleef, zoo de Heer Hurdt eens geslagen
wierd, en in wat belemmering wy verder

geraken zouden, indien Taroena Djaja,

schoon al geslagen zynde, het quam te

groott

dergaf, was die steen ’er uit, en hy zeide

steen ge

dat hy verder daar niets van berigten kon, ontvlugten, aangezien wy dan nog meer

ligt was.

alzoo by die zoodanig bekomen had. Ge¬
noegzaam bewys ontbrak hier, want op

moeite, als nu, hebben zouden.

grond aantasten.

zag boven deis Majoor met een scheepsmagt, en eenig volk na Soerabaja te zenden, om aldaar buiten eenig gevaar hem
de opperbevelen te geven

Men vond derhalven goed, om de Heer
’t zeggen van een bloot Soldaat, kon men Majoor Poleman, en de Heer Camphuis
een wakker Kapitein met geen goeden een zeer ervaren Heer met het oppergeWie by
de Keizei

Het zy daar mede, zoo ’t wil, ’t zy die
Soldaat het loog, het zy de Heer Tak hier

voor den

buiten de waarheid sprak, dit is altoosze-

dader ge
houden is.

ker, dat de Keizer 'er zeer moejelyk o-

Ook namen haar Edelheden de Heer

ver was, dat die steen uit deze kroon ge-

Majoor Poleman, by ’t verhandelen der

mist wierd, en dat hy den Heer Tak voor

Oostersche zaken, als een buitengemeen

den man, die ze 'er uitnam, en daarom al-

lid in Rade van India aan, alzoo by zelf

tyd zulken wrok tegen hem gehouden

’t werk daar by woonen zoude.

heeft, dat hy niet ontzag Ao. 1666 (ge
lyk wy nader hooren zullen) zich daar
over aan hem te wreken.

Onder den buit wierd ook veel oud

Wat buit
de Predi-

by zyn Edt overlyden de Majoor Poleman

Oversten niet eens wilden aanzien, en dat

als Hoofd aan, en hem belastende, dit werk

tcau kreeg

D. Manteau meest voor zyn deel gekre-

zoo spoedig, als t mogelyk was, te eindi¬

gen heeft.

gen; dog verboden hem ook verder niets

De Heer
Hurdi
kroont der

Keizet van

die kroon

behouden, zoo lang zyn Edt en den Raad
dat dienstig zouden oordeelen, stellende

kraakwerk gevonden , dat de Soldaten en

kant Man

Java met

Daar beneven besloten zy den Heer Hurd
te verzoeken, om ’t oppergezag te blyven

Nadat nu Cadiri zoo gelukkig door den
Heer Hurdt (die anders zoo niet, als wel

te ondernemen, dan ’t geen hy met onze
magt, daar nu zynde, kon uitvoeren.

de Heer Speelman gevreest wierd) vero-

Ook vonden zy goed den Soesoehoenan

verd, en de Ryks-kroon bekomen was

ernstig tot zyn pligt, en tot behertiging
van zyn eigen zaken, aan te maanen, alzoo ’t ons alleen onmogelyk was, om zoo
grooten werk uit te voeren , ’t welk zoo

wierd eenige dagen daar aan, dit Keizerlyk cieraad op ’s Keizers hoofd, ten over-

staan van zyn Edt gezet, doende hem binnen Cadir als Keizer van Java in ’t gezigt van ’t gansch leger kroonen.
Een daad die (gelyk ook de aanstelling
dezes Keizers Ao. 1677sdoor de Heer Speel¬
man ) weder een overtuigend bewys van

hy niet met meer ernst, als wel tot nog

toe, behertigde, zoo zouden wy genoodzaakt zyn hem te laten dryven
Een zware steen egter ging van haarer Dank

Edelheden hert, toen zy hoorden, dat dezegging
ver de

t vermogen der Hollanders in India, en

Heer Hurdt Cadiri met zoo veel dapper-

een klare preuve is, hoe dat gering volk

heid ingenomen had, over welke verove ring van
ring op den 23 December Ao. 1678 het Cadiri.

door Gods zonderlinge genade, door zy-

crove¬

ne gevreesde dapperheid, en 't geweld van kanon van ’t kasteel op Batavia gelost, en
den 26 dito een plegtelyke dankdag, met
zyne wapenen daar, zoo hoog in vermogen gerezen is, dat het niet alleen Konin

’t aanstcken van vreugde-tekenen des

gen, maar zelf ook Keizers maken, en die

avonds, en andermaal lossen van’t geschut,
gehouden is

de kroon op hun hoofd zoodanig zetter
kan, dat zy met volle genegenheid van -'

gezag harer Edelheden, als hare Bescherm-

Ondertusschen was Taroena Djaja en Waar Ta¬
crain Glisson, ieder met zynen aanhant

roena Djaja gevlugt

na ’t gebergte gevlugt, de eerste na da waS.
Heeren, als afhangen, om dat zy zon
der hunne hulp ook niet een oogenblik van Antang, of Radjoena, en de laatste
vast op den throon zitten zouden; zonder na Cacappar, daar zich ieder van hen weer
dat haar Edelheden zig egter in dezen iets

aanmatigen, ’t geen niet volkomen met

het welgevallen van die Vorsten geschied
Eeeameme
ring van
haar Edel

heden ove
de zaken

van Java

Ondertusschen waren haar Edelheden

op Batavia zeer bekommerd, hoedanig dit

werk met de Heer Hurdt ddie geen oor-

op nieuw vastmaakte

Daar op rukte de Heer Hurdt met veel

spoed, en met grooten buit, na Soeraba-

a, daar nu de regentyd, zoo als hy 'er
quam , begon.

Haar Edelheden, oordeelende, dat daar De Heer

logsman was) uitvallen zoude.
Zy spraken ’er den 25 November met

voor den Heer Hurdt voor eerst niet veelHurdt na
meer te doen viel, ontboden den 21 Ja- Baravia

veel ernst over, toonende, hoe de Ban-

nuary Ao. 1679 zyn Ed: weer na Bata
via ,

ontboden

A° 1679.
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tavia,
stellende
den
tyd
van’t
komen
aan
A 1679.
geluk, van den hoogen oever dezer Ri-Ae. 1679
T

zyn eigen believen.

vier, in de zelve springende, door het

Daar op verscheen ook de Heer Majoor stcigeren van zyn paard agter over in 't

Poleman te Soerabaja, om ’t gezag van water te geraken, welke val hem zoo
Die zyn
gezag aan
de Heer

Polemaii

overgaf.

dien Heer over te nemen.
Deze oude en ervaren Krygs-held
quam hier ter rechter tyd, hoewel tot zyn
ongeluk, aan. De Heer Hurdt, zoo

trof, dat hy aanstonds te water na Soera-

baja gevoerd wierd, alwaar hy den 31 July quam te sterven. Ik heb de plaats, daar
dit voorviel, met cen smertelyke herden-

krygskundig niet, als dezen Heer, zou king van ’s mans droevig en beklagelyk
met de vyanden, op losse beloften, vrede

gemaakt hebben; dog de Heer Poleman,
hunne bedriegeryen, om maar tyd te winnen, kennende, raadde dit den Heer Hurdt

einde gezien.

Die wakkere Held, die de E. Maat-Zyn onge-

schappy zeer veel diensten, zoo op Ma-lukkige
cassar als op Malabar, daar wy hem mede
dood.

vlak af, gelyk hy daar in niet medestem-

ontmoeten zullen, gedaan had, liet hier
men wilde, waar op het ook steken bleef. zoo onverwagt zyn leven, krygende, geEn nabata¬
Daar op vertrok de Heer Hurdt den o durende zyn ziekte, de smertelyke tyding,
via vertrok.

De Heer

Maart na Batavia, quam ’er den 2 April,

dat de Heer Coeper hem quam vervangen.

daar hy byzonder wel ontfangen wierd, en

Hy wierd in een fraei graf in de Pagar

de Heer Poleman tastie de vastigheid van der E. Maatschappy te Soerabaja begra-

Polemain

Crain Glisson by Sipandii, eenige mylen ven, en men ziet daar op de zark van zyn

veroverd

van Soerabaja, aan, die hy ook veroverde; maar niet lang daar na had hy ’t on-

Glissons
vesting.

Tombe dit volgende Gedicht.

GRAF-S CHRIFT
VAN DE HEER

CHRISTIAAN POLEMAN,
In zyn E leven Sergeant Majoor in dienst der E. Maatschappy, en Lid van den

En Graf-

Agtbaren Raad des Gerichts des Kasteels Batavia, overleden den 31 July
des Jaars 1679.

schrift.

Hier rust, en legt, wie rust, en legt het puik der Helden,
Dat India ontsing in zynen bruinen schoot,

Van d'een tot d'ander Pool men noit zoon POOLMAN melden;

Waar door dees staat van ’t land zoo goeden dienst genoot.
Javaan, en Macassaar, Madrees, en deze landen

Zoo wel door hem geperst, geveld, als t lyf vereerd,
Offren hier aard en plaats aan hem, die door zyn handen
Wel eer heeft stad en strand, van hen in vuur gekeerd.

Hy wierd,
na zyn
dood,

Raad van

Iudien.

Indien deze Heer nog maar een korten vieren te passen, waar op Kapitein Jontyd geleefd had, zou hy ’t vermaak gehad ker van Batavia ontboden wierd, om voorthebben van te hooren, dat de Heeren in

aan daar als Hoofd der Amboineezen te

’t vaderland hem, tot belooning van zyn
dappere daden, Raad van India hadden

gebieden.

Ook was Radja Palakka, na dat zynEn Radia
Palakka
gemaakt, dat hy al lang verdiend had. Macassaaren het lang zeer wild aangesteld

Dog de tyding quam eerst na zyn dood
dat hy in October daar na met de Heer

Kapitein

Jonker,

komen op

hadden, den 17 July van Batavia met al Javas N.
zyn volk na Java vertrokken, daar hy den O. kust.

Antoni Parvé daar toe verheven was. Zyn
twee zoonen, waar van de een nu nog

Keizer geen kleene diensten gedaan heeft.

Predikant op Batavia is, onder de voogdye

ny 1679 door zyne gezanten aan haar E- beleefde

van de Heer Mattheus van den Brouke,

delheden voorstellen, om voor de zee-tol

Burgermeester der stad Dordrecht, gela-

len der Mataramze havenen bewesten Ja-

ten hebbende.

para, in een jaar na dezen 400o Ryxdaal¬

De Keizer liet ondertusschen den 20 Ju ’s Keizers
aanbie¬

ding.

Ondertusschen quam de Pati van Sei- ders aan de E. Maatschappy op te brenlale, Kapitein der Amboineezen, te ster- gen, buiten de gewoone geregtigheden,
ven, zynde op de kruis-vloot gezet, om

den Soesoehoenan daar toekomende, wel-

op den vyand aan de uitgangen der Ri- ke 4ooo Ryksdaalders tot afkortingvan
I. Deel.

F

zyne
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zyne schulden dienen zouden; welk voorA 1679.
stel van haar Edelheden aangenomen is.
De Heer
Caeger

komt als

Veld-Heer
op Sama¬

Zend den

geven wilde.

Na de dood van de Heer Poleman had¬

Deze twee Macassaarze Grooten, Dain

den haar Edelheden den Bevelhebber Ja-

Mangapa, en Dain Manjeliki genaamd,

cob Coeper als Veld-Heer over hare krygs-

quamen in vergadering, gevraagd zynde,

magt, en Kapitein Daniel van Renesse,

of zy last hadden, om van vrede te handelen, zeiden, neen ; dog dat Crain Rapoetsini, en Dain Mangale, jonger broe¬

als zyn tweeden aangesteld, die den 1 Juny

rang.

gens hare begane misslag, toegang tot hem 4. 1679.

met vier schepen en eenige magt vertrok,

ders van Crain Glisson, en meer andere op

om Cadjo

den 10 op Samarang quam, en even na
zyne landing, Kapitein Johan Albert Sloot

ran te ver¬

met 27 vaandels Europianen, en 2 vaandels

zyne begeerte, op Sola, om met hem te
handelen, komen zouden, waar op zy weer

Boegineezen, na de Zuid van Java zond,

na hun verblyfplaats vertrol-ken.

om daar met des Soesoehoenans leger,

De Heer Coeper zond daar op Rapitein Hy, van de
Caspar Laurens Altmeyer, den Fiscaal Macassaa-

Heer Sloo

delgen.

waar over de Veld-Heer Radin Aria Sin-

doe Radja ’t oppergezag had, te vereeni

verbrand Muller, en den Luitenant Ja

gen, en na Wanne Carta (nu Carta Soera de
Ningrat genaamd) op te trekken, om Ca-

cobus Macquclin met een briefden 26 Au-

dioran, Taroena Djaja’s schoonvader, die

te zullen komen, gelyk hy ook agt Macassaren van aanzien met hen zond, die

gen.

den 30 Augusti op Soka quamen.

Socrabaja

en Cacap¬
par.

Radja Pa¬
lakka’s

dapper¬
heid.

Na twee dagen op Samarang geweest
zyn vertrok hy met de schepen na
Soerabaja, en rukt van daar met zyn magt
e

Caener v

nelyke lie

den

Van Crain
Glisson

spreken.

Men stelde zeven posten, of zaken, in
geschrifte op, waar tegen zy vecl uitvlgten maakten, zeggende, dat hen’t land

ten eersten voor Cacappar, dat hy bele-

van Soerabaja door den So-sochoenan ge-

gerde.

schonken was, waar van Crain Glisson

De Koning van Palakka droeg zig dap-

een brief toonde, hem door Pati Oerawan,

per voor die plaats. Hy wierd op zekeren dag recht voor zyn hoofd gewond,

en Temanggong Djajalalana gebragt, dog

waar op hy beloofde die plaats binnen drie
dagen te veroveren, gelyk zy den 21 Oc¬

kende dat; maar zeide gelast te zyn, om

tober stormenderhand veroverd wierd, al-

dat hy Taroena Djaja alle afbreuk doen
zoude, te helpen.

waar de meeste Macassaaren van Crain

met aanzie

gen.

gusti na Crain Glisson, die beoofde over

zich daar vast gemaakt had, te verdelVertrok na

niet , dan

ren bedro¬

Pati Oerawan hier op gehoort zynde, ontrain Glisson met voorraad en volk, mits

Glisson bleven, en hy naderhand zelfook

Hy verzogt ook alle de Javanen, van

zeer zwaar gequetst wierd. Hy ontquam
het egter door hulp der zynen, en nam zyn

beide de geslagten, by hem zynde, te mo-

gen mede nemen; al 't welke afgeslagen

toeylugt tot Taroena Djaja, die in ’t ge-

vierd, uitgenomen die vrouwen, met wel-

bergte van Antang nestelde ; dog stierf

ke zy met haren vrye wil getrouwd wa-

den 29 November aan zyn wonde.

ren, en die den Soesochoenan hen op hun

Na dat de Heer Coeper den 3 Augu-

verzoek zou willen toestaan.

sti op Soka gekomen was, wierd hy door

Zy namen dan eindelyk alles, dat wy

en Moor, uit de naam van vier Macas-

hen voorstelden, aan, en den 1 Septem-

saaren, te weten, Carra Tjarra, Carra Rapa, Carra Bangoe, en Carra Batoe, als

maakt, die op den Coraan, en onder eede,

ber wierden 'er drie afschriften van ge-

oyzelaars door Crain Glisson aan hem

by het drinken van hun kris-water be-

gezonden, verwelkomt.
Dit waren geringe lieden, die maar qua-

zworen zynde, zoo verzogt Rapoetsini

men, om hem te verzekeren, dat Crain

van al dit bezwoorne door de Macassaren

weer na Cacappar te vertrekken. Doch

Glisson ttoen nog levende) wel tot de vre-

quam niets, en zy toonden aan de onzen,

de genegen was; maar dat 'er andere tegen waren. Coeper, die dit maar als een
krygslist, om tyd te winnen, aanzag, liet
zig daar door geenzins ophouden, en liet
zig door de Heer Jeremias van Vliet edie
na de Heer Polemans dood ’t gezag voer-

dat zy niet anders gezogt hadden , dan

de) als Veld-Heer voorstellen, en Radja

Boni (of de Koning van Palakka verwel-

den 18 dito voor Cacappar, en nam het,
na een hardnekkig gevegt, den 21 Oc¬

komen.

tober in

Kort na die voorstelling verscheenen ook

tyd te winnen.
Daar op besloot de Heer Coeper met Verovert

zyn magt van 8834 man, zoo Europeers,

acappar.

als Inlanders, Crain Glisson aan te tasten,

brak den 7 September van Soka op, quam

Radja Palakka zwom gedurende dit Dapper-

die vier gyzelaars met nog twee zoonen van beleg, met een plank op ’t hoofd over heid van
Montemarani, alzoo Coeper aan Crain de Rivier, en borg zig in een huisje aan denKoning
an Palak-

Glisson, Crain Rapoetsini, en Dain Man-

len oever der zelve, werdende ten eer-

gale, Hoofden der Macassaaren, had la-

sten door Kapitein Jan Franszoon gehol

ten weten, dat hy niet, dan met lieden
van meer aanzien, handelen, en hen niet

en, gelyk Kapitein Jonker die geheele tedag in de zon op zyn buik, om het fel

anders, dan op de bede van vergiffenis we-

schieten te myden, meteen groot deel van

ca, en

meer andc-

zyn

GROOT
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A1679 zyn volk heeft moeten leggen. Die Ko¬ een briefje, aan de Heer Coeper, waar byA 1679.
ning, Kapitein Jonker, en Kapitein Alt- hy om vergiffenis verzogt. En die hem
de Opperkoopman, en Treinmeester van
Vliet den 12 November zond, met belofleg verricht.
In dit beleg zyn ook geweest Kapitein te van vergiffenis voor hem en zyne Groo-

meyer, hebben ’t voornaamste in dat be-

Thileman van Eeuwyk , de Koopman
Willem Basting, de Luitenants Modi,

te, zoo zy op Solo voor hem verschenen.

Daar wierden weer eenige zaken, inDe

Macaf-

acht leden bestaande, opgesteld, en doorsaaren genegen Macassaarsche Grooten, Dain Te ven zig aan
kend.
ons over.
Hoesterk
De magt van Crain Glisson bestond in solo , Dain Matadjam, Aroe Zangalea,
Joannes Struis, en meer andere, my be-

CrainGlisson was.

Gevange-

2000 gewapende mannen

Zy vlugtten den 21 dito uit hunne wer-

Aljas Aroe Tsiong, Crain Mamampang,
Dain Momoentoeli, Dain Masoero, Car-

nen beko¬

ken voor Cacappar na ’t dorp Solo, een

re Bangon Bieding, Dain Mangopo, en

men.

kanon-schoot 'er af. Crain Glisson ont-

Dain Mangrapa, ondertekend. Waar op

quam het; dog Crain Rapoetsini, en Dain zy ook alle den 9 December by de Heer
Crain GlisCoeper op Solo quamen, uitgenomen Crain
Mangale quamen op Solo met 30o van
hun volk in onze handen. De Boegis Glisson, die van zyn wond op Antang bysons dood.

Dooden
aan weer

zyden.

maakten veel buit, en kregen veel slaven,

Taroena Djaja overleden was. Zy alle

pieken, krissen, gemalide kolders, enz.

wierden met onze schepen na Macassar ge-

Van de voornaamste bleven ’er (behal-

ven 500 gemeene) Somo Tibon, Toka-

ma, Crain Tinoe, en Dain Manoepa. Wy

voerd.

Op Passaroewan was nog Crain Panaraga, zoon des Konings van Bima, die

hadden 2 Europeers verloren, en 10 ge- mede misnoegt was, welken de Heer Coequetsten bekomen. Ook vonden wy daar per in der minne dede aanzeggen, dat hy
2 metale 4 ponders, 3 twee ponders. 3

vzere stukken van een ponds kogel, die

van daar op Soerabaja komen, en na Batavia, of anders na zyn land, keeren moest,

gelyk hy ook eerst na Batavia en toen na
Van Rata schreef de gevlugte Glisson Bima vertrokken is.

men de Soesoehoenan gaf, en veel bassen

VYFDE HOOFDSTUK.
LE Heer Sloot’s gelukkige verovering van Cadjorans Vesting, enz. De Heer Coe-

per trekt tegen Taroena Djaja op na Angtang. Veroverd eenige Pagars. Taroena Djaja gedwongen zich over te geven. Net verhaal hier van. Kapitein Jonker tot

s Keizers lyfwagt op Soerabaja gesteld, gaat op ’s Keizers last, om Taroena Djaja te bezetten. Taroena Djaja’s gewaad. Goederen, door hem uit Mataram geroofd.
Wat Jonker voor dit vangen trok. Redenen, om welke Taroena Djaja, tegen ’t gegeven woord, van den Keizer gekrist wierd. Jonkers toorn bier cver. Wat hem
door Taroena Djaja geschonken is. Geschil met Coeper hier over. Coeper trekt

met het leger af. Madura komt weer aan den Keizer. Dat by weg schenkt. De
Keizer wreckt zich aan den Panombahan Giri. Het welk omstandig verhaald werd.
Hy werd ten hove ontboden. Zyne verontschuldiging. Des Panombahans magt be¬

schreven. De Keizer tast hem aan. Zyn dood, en die van zyn meeste bloedverwanten. Als ook die van Kapitein Altmeyer. Het H. Graf, en verdichtzelen der Javaanen daar ontrent. Nieuwe bestierder van Giri. Coeper breekt op, om Poegar
te dwingen. Die zich Ae. 1631 quam overgeven. En zich voor den Keizer ver-

ootmoedigde. Nimrod overwonnen. Landen, nu onder de Keizer staande. Haat
des oudsten Prince van Tsjeribon tegen den Soesoehoenan Amangkoerat. Vuile daad
ontrent den Prins Singasarie. Diens Gemalin daar na Sulthan Sapoh’s wyf werd.
Dat nieuwen haat van Amangkoerat tegen hem verwekt. Gedrag van Amangkoe-

rat in zyn jeugd. Den oorsprong van Soerapati’s geval. Wie hy was. Werd door
haar Edelheden in genade aangenomen. Sieich Joesef geslagen, werd bewogen zich

over te geven. En werd na Caap der goede Hope gezonden. De Heer Ruis zend
Soerapati na Pangerang Poerabaja. Die hem beweegd zich over te geven. Haar E-

delheden zenden zyn vergiffenis-brief. Soerapati door Cuffeler veragtelyk gehandelt. Die zich, gedrongen zynde, wreekt. Waar op Cuffeler hem de schuld
van alles gaf. Hy wierd te vergeefs vervolgd, en zedert van den Soesoehoenan be¬
gunstigd. Pangerang Poerabaja, in genade aangenomen. Nader bericht wegens die
zaak van Soerapati. De Heer Tak aan de Keizer als Gezant gezonden. Hoe de
zaken tusschen dien Vorst, en Soerapati stonden.

P 2

Ge¬
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Elyk de wapenen der E. Maatschap-

yrpy aan deze kant tot nog toe geluk-

De Heer

Sloots ge-

lukkige

kig gevoerd waren, alzoo was de

Taroena Djaja vlugtte verder door de

Heer Sloot mede niet ongelukkig geweest.

ruigte, en ’t bosch, waar door de Hecr

verovering
van Cadjo-

die in September Cadjorans vesting vero-

rans Ve¬

verd, en zyn twec zoonen, nevens veel

sting, ena

Grooten,en Cadjoran zelf (dien hy krissen
lict) gevangen bekomen had.

Coeper trok over ’t gebergte Briara, daar
hy by den Soesoehoenan quam, en verstond

per zig klaar maakte, om na Antang te-

gen Taroena Djaja op te trekken.

waarom Kapitein Jonker nog dien zelven

dagen na Antang, om Taroena Djaja in
een hinderlage waar te nemen. En men

den 3 December van Solo, toonende, dal
onze regtvaardigheid bestond in ’t nakomen

zond ook nog 1000 Javanen tot verzekering van Kapitein Jonker, en nog 100c

der verbonden, met den Soesoehoenan gepen , en om hem als een wederspannigen te-

op een derde plaars, met voorraad voor
agt dagen, en met last van ieder op de
dag, die 'er toe bestemd was, Taroena

gen zynen Keizer aan te tasten; dog dat zy,

Djaja op’t lyf te vallen, gelyk geschiede.

antwoord.

Cege¬

Daar op trok Coeper na Antang, en
deed alle toegangen sluiten, waar door hy

trekt tegen

ten eersten gebrek van water, en levensmiddelen, kreeg.

Kapitein van Renesse toog met twee
Brigades na Briara, in de landstreek van
Cadiri, alwaar Altmeyer met zyn Brigade
bevorens zich versterkt had, om den groo
ten toegang van Antang te sluiten
De Veld-Heer, Kapitein van Vliet, vyf
andere dienaren der E. Maatschappy, en

de Koning van Palakka met zyn magt,

Vermits nu Coeper, door ziekte, dit
werk niet bywoonen kon, zoo wierd de

Geheimschryver, Joannes Georg Briel,
daar mede na toegezonden, om hen met

raad en daad by te staan.

Taroena Djaja, op den 25 DecemberTaroena

1679 van alle de zynen verlaten, quam mef Djaja ge174 Madureezen, en nog 68 Macassaren
die ’t nog by hem hielden, in onze han

den te vervallen, hoewel ’er daar na nog

dwongen
zich over
te geven

meer by quamen.

Op wat wyze dit geschied zy, konnen
wy in ’t navolgend verhaal omstandigzien.

Omstandig verhaal van het Het verhaal

trokken van Solo over Pafsaroewan ent

gevangen nemen van Ta-hier van.

gebergte van Malang Zuid-Oost op

roena Djaja door Kapi-

Duizend Macassaren, zoo mannen, als
vrouwen en kinderen, heugende nog van

tein Jonker.

Cacappers verovering, quamen aanstonds

gars.

Men schikte dierhalven Aria Sindoera-

dja met 1000 man, en voorraad voor agt

De Heer Coeper zond hem nog een brief

niet zogten; dog hier op kreeg hy geen

cenige Pa¬

maar een dag reizens van daar ophield;
dag met drie vaandels door zyn Hoogheit
daar heen gezonden was, om dien wederspannigen, was ’t mogelyk, af te snyden.

zoo by zich vernederen wilde, zyn verderf

Veroverd

ram gekomen, en Taroena Djaja van de
meeste der zynen verlaten was, en zich

verzoek van zich te komen vernederen;

maakt, om dien tegen zyne vyanden te hel-

Djaja opn.

dat Sindoeradja met aoop man uit Mata-

Hy zond eerst een brief aan hem, met
dog hy gaf daar een scherp en spotagtig
antwoord op, zeggende zeer schamper wegens de regtvaardigheid der Hollanders,
dat by die niet kende, en dat hy van hen
wel eens leeren wilde, waar in die bestond.

Aurang.

Ondertusschen raakte onze voorraad op,

des wy na huis moesten keeren. De Heer

Den 3 November quam de tyding van

Kort na welke verovering de Heer Coe-

Taroen-

Coeper meende, dat hy na’t land van Poegar geweken was.

Cacappars verovering, en Glissons dood,
op Batavia.

De Heer

wy toen wel 4000 vlugtelingen gevangen A 1679.
bequamen.

Kapitein Jonker , door den Veld- Kapitein

na dat hy tot Batoe gekomen was, over

Heer Coeper gelast zynde, den Soesoe-

onker tot

Den 10 December tastte de Heer Coeper

hoenan Amangkoerat wel te bewaren

sKeizer;

twee sterke Pagars van Taroena Djaja, in en hem met zyn volk op Soerabaja in
’t hangen van een steilen berg, en by hem ’t oude Keizers-Hof ten lyfwagt te dieonwinbaar geoordeeld, aan, die beide op nen, zoo was de Heer Coeper onder-

aenen dag, met verlies van weinig volk

yfwagt of
Soerabaja
gesteld.

tusschen na Passaroewan vertrolken, om

veroverd wierden. Hy zelf ontquam het Taroena Djaja, die derwaards gevlugt
was , op te zoeken
door den zwaren regen, schoon de Heer

Coeper hem nog wel twee uuren gaans
gevolgt was, verliet Antang, en vlugtte

Ondertusschen quam den Keizer ter
ooren, dat Taroena Djaja zig niet verre

naeen steilen onbeklimmelyken berg, daar

van Cadiri, op den berg Golot, of op

hy aanstonds gevolgd wierd,

’t gebergte van Selimbon, onthield, die
daar op aan Kapitein Jonker voorstelde,

Op Antang quamen weer 600 Macasfaren tot ons over, en nog wel 20o0 andere, die met Taroena Djaja gevlugt; dog

niet in staat waren, om het wegens den

of hy geen lust zou hebben, om ’er op

7af te gaan, alzoo by daar zeer gemakkelyk te vangen was. Jonker zeide daar

honger langer te konnen harden, zoo dat toe wel lust; maar geen magt nog last
73t6
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1629. , te hebben, aangezien hy zyn post bui-

weer opheftte.

wagt gesteld had. De Keizer zei, dat
hy alle die verantwoording op zig ne-

waad van zwart zattyn, met een zwarte

gen zou, te meer, alzoo hem, en ook

de E. Maatschappy, hier aan veel gelegen was.

sKeizers

last,

Na lang over en wederpraten,

nam

Jonker dit aan, en trok 'er, na zig wel
met zyn volk beraden te hebben,

met

3 vaandels, te zamen ontrent 200 man
uitmakende, te paerd na toe, hebbende

Hy verscheen in een Portugeesge-

Hy sprak, volgens zyn gewoonte,
hem gevraagt wierd, met veel zagtmoe
digheid, gevende zich zelven alleen de

schuld van alles, wat hem overkomen

berg gekomen zynde, bezette hy die

deze :

De goederen, die hy uit Mataram ge-Goederen,
door hem

uit Mata¬
ram ge-

19000 Spaansche Realen in 2 kisten.

roofd.

60 Cati ongemunt goud.

goude, en eenige zilvere zadels

met een witte vaan, die door het

volk van Taroena Djaja qualyk gehan-

vaad.

zeer weinig, antwoordde alleen op ’t geen

roofd had, waren, volgens zyne opgave

Daar op zond Jonker hem eenige Ge¬

Djaja’s ge¬

en zag 'er uit, als een Priester, Fakier
of heilige Bedelmonnik.

en 200 paerden voor de zelve. By dien

na Djaja tezanten

Taroens

tulband, met een goude grond, op zyn
hoofd, een lange zwarte stok in de hand

was.

van voren en van agteren zoodanig, dat

bezetten.

na zelf, vallende Jonker te voet, die hem

geen andere hulp, dan die van eenige
lastdragers van ’t kruit en de artillery,

Taroena Djaja geen water bekomen kon.
Om Taroe
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ten last niet verlaten mogt, alzoo de
Veld-Heer hem daar tot 's Keizers lyf

men, en alles, wat daar van quam, dra-

CaNt979

) A VA.

kleen zoontje afcomen, en volgde daar Ae 1679.

met haar toebehooren.

De oude Madjapahitze goude

delt wierden. Dit hem ter ooren ge-

kroon.

Verscheide goude vercierzelen

komen zynde, zond hy ten eersten vier

Gezanten met zulk een vaan aan Kapitein

en zilverwerk ; kommen, en

Jonker, die 'er drie af liet dooden, en den

ander goud, elk byzonder.
Al het welke hy, by Cadiri’s verove-

vierden te rug zond, met de reden waarom hy dit gedaan had
Taroena Djaja, ondertusschen door
den honger en dorst geperst, alzoo hy

ring, agterlict.

Hy zeide ook, dat hy voor de verovering van Cadiri al tot ons overgekomen

3000 zielen by zig had, zond weder ge-

zou hebben; dog dat hy door onze vwan-

zanten aan Jonker, en verzogt, aange-

delykheden daar in belet was. Met hem

zien hy in zyn jeugd over zyn Nadjoem

quamen in ’t geheel 681 zielen, zoo man-

of geboorte-ster, de geleerden had laten

nen, als vrouwen, en kinderen, over-

raadplegen, en daar by bevonden, dat

Men eischte hem zyn Sulthans kroon af ;

hy, hoe groot hy ook in de wereld wer-

dog hy zeide 'er geen te hebben, nog geen

den mogt, egter gevangen en overwon-

Sulthan te zyn, schoon zyn voik hem in

nen zou werden, en hy geloofde, dat

Cadiri zoo genoemd had.

die tyd nu vervuld was, dat dog Jonker

Kapitein Jonker had hem vergiffenis be¬

hem in genade geliefde aan te nemen,

loofd, en verzekering van zyn leven ge-

en met hem te doen, wat hy goedvond.

Hy vertrouwde egter, dat hy, die een

geven ; dat door bestel van den yverzugtigen Heer Coeper, die Kapitein Jonker

Amboinees was, hem niet qualyk zou

deze ecr niet gunde, en door een verkeer-

handelen.

Eer hy dit aan Jonker weten liet
schreef de Heer Coeper een brief aan

de wraaklust van den Keizer (gelyk wy
hooren zullen) niet nagekomen wierd.

Na dat hy dan voor den Keixer, met Wat Jon-

Jonker, hoe hy had durven bestaan, om,

bekendmaking op wat grond (te weten

buiten zyn last, zyn post te verlaten,
belastende hem, aanstonds te rug te keeren. Jonker antwoordde, dat de Keizer hem zulx bevolen had. Coeper schreef
weder, dat hy aanstonds te rug keeren

op belofte van genade) overgekomen was
rok.
zoo trok Kapitein Jonker daar voor 3380
Ryxdaalders, die den genen, die hem gevangen bragt , belooft waren. Het was
den Keizer zeer aangenaam, dat dit, op

zou. Waar op Jonker dat, dewyl hy

zyn raad, zoo wel gelukt was; maar Coe-

t wild bezet had, hy nu niet komen

ber meende te bersten van spyt, hield zig

kon , voor dat hy 't ook medebragt

zick; dog bakte hem ondertusschen een

Coeper belaste hem nogmaal te rug te

andere koek.

komen; en Jonker gaf tot antwoord, dat
hy dat doen zou, dog 't wild eerst mede wilde brengen, alzoo hy ’t nu in zyn

gevangen zynde, nu en dan zeer veragte-

geweld had.

Daar op liet Taroena Djaja al zyn pieken, krissen, enz. by een binden, gaf
zyn volk aan Kapitein Jonker over, deed

eerst zyne hovelingen, vrouwen, en een

ker voor

dit vangen

Men zegt dat Taroena Djaja, schoon

lyk van den Keizer sprak, en dat hy dit op
Nieuwejaars-dag, als de Soldaten de Keizer, en daar na hem ook, veel geluks ir
’t nieuwe jaar wenschten, zeer nadrukkelyk dede, gevende toen zyn laatste vier

Ryxdaalders aan hen, en vragende: Wat
P 3

heeft
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zeiden; Niets, waar op hy : Indien ik een

Daar op vertrok de Heer Coeper met e. 1680.
den Soesoehoenan, en de gansche magt, naCocper

Prins, als in myn vorige staat, of Keizer

Soerabaja, daar zy den 6 January 1680leger af

was , ik zou ulieden als een Prins en Kei¬

aanquamen.

zer begiftigen; maar kan dat nu niet doen

Na Taroena Djaja’s dood verviel het Madura
Prinsdom Madura weer aan den Soesochoe- komt weer

heeft de Soesochoenan ulieden gegeven: zy

1680
Redenen
om welke

Taroena

Djaja

hoewel ik ulieden alles geve wat ik heb.
Dat waarlyk een groote mildadigheid in

Tegen
gegeven

woord.

trekct met 't

aan den

nan, die ’t zelve aanstonds aan PangerangKeizer.

zyn elendigen staat, en een onwederspre
kelyk bewys van zyn groot en edel ge

Tsjacra di Ningrat wegschonk; dog de

moed was.

nan zeggen, dat zy zich liever dood wil-

Dit wierd den Keizer door de Javaansche wagters, die ’t gehoord hadden, over

den vegten, als onder die man staan.
Dierhalven moest die Pangerang zichDat

gebriefd.

met de Wester-helft van Madura, Sampan

Sammanappers deden aan den Soesoehoe-

Om het werk nu nog meer schyn tege-

genaamd, behelpen, en ’t Ooster-deel, of

ven, verzogt de Keizer van de Heer Coe-

Sammanap, wierd volgens verzoek, door
de Sammanappers aan de Keizer gedaan,

per op dien zelven dag, dat Taroena Djaja

schenkt.

by hem komen mogt, om met hem over

aan Matsjan Woelang geschonken, die van

zaken van gewigt tespreken, dat Coeper
buiten den Raad niet bevoegd was) toe

den Keizer ook de naam van Temanggong Joeda Nagara, dat is, den oorlog
des lands, of den walckeren Stadhouder,

stond, bezorgende te gelyk, dat in’t goed

kreeg; dog Ao. 1683 onttrokken zy zich

op zyn eigen gezag

waar toe hy echter

hy

1Cg.

dat men hem nadroeg een kris verborgen ook van des Soesochoenans heerschappy,
was, waar uit men niet alleen besloot,

en namen zedert de E. Maatschappy tot

maar hem ook beschuldigde, dat hy voor-

hunnen Schuts-Heer

nemens geweest was, den Keizer toen om
hals te brengen.

Van den

Daar op wierd hy, niet (gelyk zommi

Keizer ge
krist wierd

toornhier

G1et

Ryk van muiters gezuivert; dog met den

’er aan gekrist. Een zaak, die door nie

een zware post af te doen.

Wat hem

ja geschon

kenis

meer door zyn bestel geschied is, op dat

schoon wel een wettig onderdaan van dien

daar door zyne geweldenaryen en vuile be

Vorst, buiten alle geschillen, bemoejen-

dryven, die Taroena Djaja wist, en waan

de zich nergens mede, om dus, na ’t scheen,

over hy voorgenomen had te klagen, be¬
dekt zouden blyven.
Jonker had zoo ras die schend daad niet
vernomen, of hy wierd op dien trouw-

zyn dagen in rust, was ’t mogelyk, door

de hem, en al zyne Mantri’s, of Ryks-

zoekende dat de Soesoehoenan hem dog

Raden, indien by het nietuit ontzag voor

dat maar wilde laten betragten. Echter

zyn Heeren en Meesters liet, den nek te

zogt hy niet minder, als dat. Zyn gewisse knaagde over vuile stukken, en vcorzeide hem, dat hy by zyne verschyning

geschonken. Jonker vraagde hem, of de

met Coeper
hier over

was ’t ook alleen, die de Sammanappers

opgeruid had, om niet onder Pangerang

moy wyf van Crain Glisson, door Jonker
wanneer hy hem voor Cacappar verjaag

Tsjacra di Ningrat te staan. Hy was ook
een Neef van den Prins van Soerabaja, en
aldus van moeders kant met den Soesoe-

hoenan vermaagschapt, alzoo ’s Keizers
moeder een dogter van dien Prins was.
Deze Panombahan van Giri nu haatte

de, bekomen, voor zig hebben; dog Jon-

van ouds her dezen Prins van Soerabaja,

ker wilde hem geen van beide geven; ze

hoewel zoo bedekt, dat men het niet, dan

dert welken tyd hun oude vyandschap nog

toen het te laat was, merkte

veel grooter wierd
In de landen van Cadiri, en Blitar, wier-

den 100 man gelaten, om allen verderen
opstand te stuiten.

nombahan

Giri

Hy had Taroena Djaja onder de hand

meer, als zynen Vorst, geholpen. Hy

hoorden, alzeo by die alle aan den Soesoehoenan geven moest; dog verstaande, dat

Coeper wilde dien boog, en ook een

aan den Pa¬

voor den Vorst, regtvaerdige straffen van
zyn bedreven schelmstukken te wagten had.

zelve niet onder de kroons-cieraden be-

die aan.

wreckt zig

te brengen. Liet de Keizer hem roepen,

wereld moede wierd, dat hy nu maar op
het geestelyke, en op zyn einde dagt, ver-

gesteenten, en een boog van zuiver goud,

De Keizer

hy gaf tot antwoord, dat hy oud, en de

loozen Keizer zoo vertoornt, dat hy dreig

zyn volk die zelf gemaakt had, nam hy
Geschil

Hy maakte wel geen openbare bewe
ging tegen den Keizer; maar hield zich

had hy aan Jonker zyn goude lyf-kris met

roena Dj-

Panombahan van Giri, dat twec of drie

mylen bewesten Soerabaja legt, was nog

van den jaloerschen Coeper, en daarom te

breken, betoonende na dien tyd geen ag
ting ter wereld meer voor hem te hebben.
Na dat Taroena Djaja afgekomen was,

door Ta

het Oosterlyk gedeelte van het Matarams

ge willen, door Pangerang Sampan, maar
eerst door den Keizer zelf, en daar na door
de Ryxraden, die hy by hem had, ’s nagts
mands toedoen en aanrading, als door die

Jonkers

Door de verovering van Cacappar, en
’t gevangen nemen van Taroena Djaja, was

Om zich nu van dien Pangerang van

Soerabaja stil te ontslaan, bedagt de Panombahan een zeer vuil schelmstuk, dat
hem ook wel gelukte.

Hy
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In ’t eerst van zyn opperbestier wierd A° 1650.
hy door de oorlogen en muiters in zyn

hoenan, hier over verbaast, vraagde na de

Ryk belet; dog, deze nu gedempt zynde, was het de regte tyd, om hem loon

reden. Hy wilde, als overstelpt van droef¬

na werken te geven.

heid, die in 't eerst niet geven. Eindelyk egter zeide hy gekomen te zyn, om
zyn leven aan hem over te geven, ten ein-

Hy zond dan den 19 January 1680den Hy werd
ten Hove
Koopman en Opperhoofd van Soerabajn, de

de hy nu liever als een eerlyk man sterven,

der bekomen, en aan een deerlyk einde

2i dito weer quam, met dit bericht, dat
hy zig zeer fyn van alles, waar mede men
hem beschuldigde, als, by voorbeelt, van

geraken mogt

zig met het werk van Sammanap gemoeid,

dan daar na eens de naam van een verra

Hy gaf dan voor, dat hy doordes Soe
soehoenans heimelyke vyanden aangezog

was, om na zyn leven te staan, en beken-

Heer Willem Basting, tot hem, die den

outboden.

of Macassaren in zyn land geduld te hebben , wist te zuiveren
Zyne ver

Wat nu ’s Keizers last betrof, om zis

de, dat hy, uit vreeze voor hen, daar in

nevens andere Hovelingen ten Hove i

wel mede toegestemd, dog dit met geen
andere toeleg gedaan had, dan om den

Mararam te komen vertoonen, dat de over

ontschuldi¬
ging.

Vorst (gelyk hy nu doen quam) daar aan

leden Vorst hem daar eens vooral van ontslagen, hem de naam van broeder gegeven,

stonds kennis af te geven. De Keizer hier

en dat zyn hoogheid zelf hem met de naam

over, zeer ontsteld zynde, belaste hem te

van vader vereerd had. Dat hy nu oud

zeggen, wie, en waar, die schelmen wa-

en zwak, en niet in staat was, om te rei-

ren.

Hy, dien Vorst zeer wel kennende,

zen. Dat zyn ampt hem ok niet toeliet
uit Giri te gaan, ten ware dat hy uitdruk

en hem in vollen drift, om dit te willen

kelyk van zyn Vorst ontboden wierd, dien

wrecken, ziende, noemt den Prins van
Soerabaja, zyn scnoonvader, en des zeifs

hy nu wel wilde, dog niet konde gehoorzamen; daar byvoegende, dat zoo Mata-

drie zoonen, die hem (zoo hy zeide) daar

ram niet verder als Gressic van Giri was

toe aang zogt halen.
De Reizr, dezen ouden schelm op zyn

zoo veel zeggen wilde, dat, zoo de Kei-

hy dan aanstonds by hem komen zou, dat

bloot woord, zonder verder onderzoek,

zer op Gressic beliefde te komen, hy daar

gloovende, zond aanstonds verscheide van

aanstonds voor hem verschynen zou.

zyne ver-rouwde Grooten af, met last van

De Heer Basting, te Giri zynde, klon En des Panon ba¬

niet weder te komen, voor dat zy den

eens op den heuvel, daar des Panomba

Prins van Soerabaja, en zyn drie zoonen,

hans Tempel staat, en giste, op ’t uiter

zouden omgebragt hebben, belastende her

lyk gezicht, dat 'er in Giri wel zooohui-

die hoofden mede te brengen. Dit wierc

zen waren, ’t geen met het bericht van

aanstonds uitgevoerd, hoewel eenige mee

die van Gressic overeen quam.

nen , dat de vierde zoon het ontkomen, en

zyn eigen dood zou gestorven zyn.

hans magt
beschreven

Daar beneven stonden onder den Panombahan , of waren tot zyn dienst, deze na-

Daar op wierd de Panombahan van Gi-

volgende dorpen : Padak, Kamoepi, So

ri voor zyn getrouwe waarschouwing be

moro, Leran, Roma, Battering, Tan-

dankt, en van den Vorst met een moy wys

kelon, Patsinan, Cadjangjang, Tanapis,
Padjagongan, Zedajo, Cadepateen, Saga-

beschonken, waar mede hy weer na Gir

trol, begevende zig daar (om de werelc
te blindhokken) tot het geestelyk leven

ra-madoe, Jotam, Talgo, Pandioenan, Sa-

waar door hy het by de Javanen nu zoc

mace, Warakitpe, Sinding, Komola, Ka-

verre gebragt had, dat die hem als een

toebanan, Lackar , Martalaja , Kalaga
Patoet, Djehaan , Dodoha, Tabaloe,

grooten Heiligen, of als een Panomba
han , dat is, den aanbiddelyken, eerden.
De jegenwoordige Soesoehoenan, A¬

nio, Carang Tandjong, Caradjam, Toe-

Siang, en Babathaar. Van deze behoorden de eerste vyf (zoo hem bericht was

mangkoerat de 1e, was, toen deze moord

geregtig onder Giri; dog de andere had hy

bedreven wierd, nog maar elf jaren oud

dat de Keizer, zyn vader, dit nietzonder

onlangs die van Gressic onttrokken. En
men ziet hier uit, dat hy redelyk magtig,
en dat zyn staat veel eer Koninglyk, dan

wettige oorzaken gedaan had.

Priesterlyk, geleek.

en wist derhalven toen niet anders, dan

Hy krceg naderhand echter door zyn

De Vorst, met die verontschuldiging

goede vrienden zulk een klaar bericht van

niet vergenoegd, quam zelf, om hem alle

dit grof schelmstuk, dat hy geen redener uitvlugten te benemen, op Soerabaja, hem
meer had, om daar aan te twyffelen. Zoc belastende, om daar voor hem te verschylang nu zyn vader nog leefde, was 'er geen nen.
Hy liet den Keizer daar op weten, zingelegenheid, om op eenige wraak te denken ; weshalven hy veinzen moest zig de gende zynen ouden zang, dat de Soesoedood van zynen grootvader, en drie oomen, hoenan Ratoe, die daar begraven lag, en
niet aan te trekken.

als een groot Heilig geeert wierd, hem
niet
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1650. niet toeliet dat H. Graf te verlaten waar.

om hy nogmaals verzogt daar af verschoont
te zyn.

De Keizer

Dierhalven besloot de Keizer, met zy-

tast hem

ne en onze magt na Giri te trekken, en

vertrok de Heer Coeper met het schip Ja- e 1651.
pan van Soerabaja na Samarang, en van
daar den 9 September na Wannacarta,
daar hy den 13 dito met het leger quam
Nu schoot’er niemand, dan alleen Pa- Coeper
breckt op

aan.

hem tot gehoorzaamheit te dwingen.

Hy wierd den 25 April 1680 aangetast,

Zyn dood
en die van

quam met 50 van zyne Magen stout op d’

zyn meeste

onzen af, doodde Kapitein Altmeyer, en 15

bocdver

andere Nederlanders; dog bevond, dat zyn

wauten

ngerang Poegar, over, om zich voor den
om Porgar
Keizer te vernederen, die door brieven
te dwin

van de Heer Coeper, en de Heer Sloot, gen.
als ook van den Soesoehoenan, 'er toe ver-

zogt wierd. Dog hy zeide vlak nit, dat
hy zich voor den Keizer niet wilde verne-

tover-yzer, en tover-ringen, die hy altyd
deren. Des nam de Keizer voor, hem
by zig droeg, hem toen niet hielpen, aangezien hy aanstonds in de knie geschoten met de wapenen te dwingen, veroverde
weer na zynen berg gedragen, en den vol

Mataram, en dreef hem, met al zyne

genden nagt door een Madurces gekrist
wierd, gelyk ook zynen zoonen, die zich

Grooten na Bagaleen op devlugt, latende

overgaven , daags 'er aan op de zelve plaats,
daar die Nederlanders gedood waren, overquam.

Als ook die
van Kapi

eenige Gongen, 44 stukken kanon, en 40o
oude wyven, daar blyven, die alle aan den

Soesoehoenan overgegeven wierden.
Coeper trok, wegens ziekte, langs deDie

zich

A° 1681
Kapitein Altmeyer, de laatste van de zy- stranden, en liet derhalven ’t oppergezag
quam
ne, en door 12 pieken gevolgd zynde, over de verdere zaken aan de Heer Sloot overgeven.

tein Alt

wierd, na’t lossen van zyne pistoolen,

dog na verscheide tusschen-vallen, quam

meyer.

met een pick door den hals gestoken, da

zich Pangerang Poegar net een jaar, na
dat hy uit Mataram geslagen was, den 17
November 168,, onder ’t geleide van ee-

hy agterover vicl, waar op zy hem kristen, dat een van onze Geheimschryvers,

toen maar twee roeden van hem, dit groot

nige Gezanten, op Ambal met zyn voor-

gevaar naaulyks ontkomen zynde, gezien

naamste Mataramze Mantri’s (of Raden

had.

en met al zyn bloedverwanten, voor de

Dit gevegt by dezen Kapitein was zeer Heer Coeper, zonder eenig voorbeding.

scherp, en niet minder by Kapitein Jan

vertoonen. Hy wierd egter, ten opzicht

Franszoon, gelyk ook by de Baliers, die

dat hy des Keizers Broeder was, vriende-

al aan ’t wyken waren; dog men wierd

lyk door dien Heer verwelkomt, aan wica

in ’t einde meester, en des Panombahan:

hy beloofde, dat hy zich in alles na zyn

gansch geslagt, zoo verre dat schuldig hier

bevel gedragen zou, het zy om tegen Nim-

aan was, wierd daar op een jammerlyke

rod, een van ’s Keizers vyanden, op te trek

wyze door Temanggong Soeranata, en

ken, het zy om zich voor den Keizer te

Aria Sindoeradja, omgebragt, en de meesten den 30 April, en 1 May, gekrist; op
welke eigen dag over onze volige vero
vering, te Batavia vreugde-vuuren aan

vernederen , van beide welke zaken de

Heer Coeper het laatste ’t nodigste oordeelde.

Hy stond vrywillig af van alles, daar En zich
op hy te voren gestaan had, vertrok na voor den

Het H.

gestoken wierden.
Het H. Graf van Soesoehoenan Ratoe

Graf, en

mogten de onzen toen niet verder, dan to1

een wagt van 15 Nederlanders; en ver

op de tweede verdieping, om dog die H.

ootmoedigde hem aldaar voor den Keizer,

plaats niet te ontheiligen, zien.

zynen broeder

verdigrze

der Java
nen.

Kartasoera met een statelyk gevolg, en met

Keizer verootmoc

digde.

Nu was’er nog deze Nimrod overig,
die zig eerst in Salinga, en nu in een vastigheid, Masschier genaamd, ophield, en
vanen verhaalden, dat hy door den Soe¬
soehoenan Ratoe in een olifant veranderd al het omleggende land dwong, om hem
was, en dat de Koning van Madjapahit te gehoorzamen, en schatting te geven.
Hy was een schrander Macassaar, we
dezen olifant eens ziende, en over zyr
brullen toornig geworden, hem in eener eer als slave tot Batavia verkogt, dog, dat
Digt by ’t zelve stond een groote wa-

ringin-boom waar van de bygeloovige Ja¬

slag de kop afssloeg, ’t welk dien Soesoe

leven wars zynde, na’t land van Baga-

hoenan niet behagende, had hy dien ir

leen, in 't Matarams gebied, gevlugt, daar
hy zich by de boeven in 't gebergte op-

een groote steen veranderd, zoo als hy daar

nog met veel andere steenen, zommige in
de gedaante van buffels, andere in de gedaante van andere groote dieren, te zien

is. Javaanze verdichtzelen, waar van zy
vol zyn.
Nieuwe
bestierden

van Giri.

Het gezag over Giri schonk de Keizer

hield, en stil leefde, zoo lang Java in rust

was ;dog, by voorval van den opstand van
Taroena Djaja, zich aanstonds by Cadjoran

voegde, diens Veld-Heer en tweede hy
wierd.

Na Cadjorans dood vlugte hy voordenNimrod
over woir

toen aan Radin Anga Casoema, des Pa

Heer Sloot na Salinga. Hy wierd einde

nombahans broeders zoon, dien hy den eer

lyk, na verlies van veel volks, door de

naam van Maas Giri gaf.
Na dat nu alles ook daar gedempt was

nee¬

onzen mede overwonnen, en gedood, ge

lyk door de Heer Coeper den 18 December
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A.1651. ber 1681 uit het dorp Wanagiri, aan de geraakt zynde, bevond men, dat alle de A° 1655.
Rivier Klaving, aan haar Edelheder be¬

Landvoordyen, en Landschappen, nu

kent gemaakt is, en waar over den 15 onder den Keizer staande, al in getal,

January 1682 vreugde-vuuren op Batavia waar van ’er 19 aan de stranden, en 22
onder ’t lossen van ’t geschut, aangesto- binnens lands, waren.

Hare namen, en de Hoofden of LandHier door nu Java in volkomen rust voogden der zelve, waren deze :

ken zyn.

Landen ,

LANDSCHAPPEN.

LANDVOOGDEN.

nu onder

den Keiner Padjarakan, en Lamadiang.
staande.

onder

Temanggong Djajalana.

Passaroewan.

Ingabe: Angadjaja.

Soerabaja.

Ingabei Jangrana.

Gressic.

Ingabei Nalladika.

Cidajoe.

Temanggong Soerawicrama.

Toeban.

Aria Toeban,

Lassem.

Kijaij Mardjaja.

Rembang (wegens de E. Maatschappy,

Kijaij Raksanagara.

Djawana.

Temanggong Martalaksana.

Japara¬

Temanggong Sedjanapoera.

Damak.

Temanggong Soeranata.

Samarang.

Temanggong Allad Allad.

Caliwongo.

Rangga di Menggala.

Canadl.

Temanggong Ingawanga.
Temanggong Banaraksa.

Pacalongan, in tweën.

Ingabei Niti Joeda.

Baton.

Aria Madurerna,

Pamalang.

Ingabei Svebadjaja.

Tagol.

Ingabei Sacrajoeda.

Brebes, en Lassari.

Aria Martalaja.

Deze voornoemde zyn Strand-Landvoogdyen; dog de binnenlandze zyn deze :
Malang.

onder

Blitar.
Cadiri.

Ingabei Djaga Soeta.
Ingabei Wira Patra.

Ingabei Katawangan.

Wirasabo.

Rangga Mariapati.

Patije.

Ingabei Astrasjaja.

Rawa.

Temanggong Wiradadaba.

Pakoetsioen.
Cartasana.

Broghag.

Ingabei Derpa Joeda.

Ingahei Wiraderidja.
Damang Waisiana¬

Madion.

Radin Mangontappa.

Jagarage.

Damang Complong.

Panaraga.
Warong.

Rad n Wira Taroena.

Grobagan.

Temanggong Bimorang.

Driepan, in tweën verdeelt.
Bolora.

Radin Anga Martawangsa.

Temanggong Matanoe.

Aria Soeralaja.
Radin Soetawangsa.

Pecela.

Ingabei Diepa Joeda.

Pati.

Temanggong Mangononang.

Coedoes, in driën verdeelt.

Temanggong Singa Prabauwe
8 Damang Tisna Djaja.

Bangweetan.

Ingabei Wiralacsane.

Ingabei Niti Nagara.

Padjang, en Cartasoera, daar de Keizer
zyn Hof houd.

Deze landen echter bezat de Keizer van welken wy voorgenomen hebben een
kort daar na zoo gerust niet, als hy zich omstandig verhaal in 't vervolg te doen.
De Javanen verhalen ook, als een groo¬ Haat van
wel verbeeld had. Want hy wierd daar

in door eende gewezen Balischen slaaf ontrust,
IV. Deel.

teomstandigheid,

tot het leven van dezende oudste
Princen
Kei
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A 1651. Keizer Amangkoerat, dat hy nog Pangvan Tsjeri

erang Depati Anom (of Erf-Prins zyn-

De Javanen verhalen ook van hem , dat d 1681.
hy, op de vrouw van zyn broeder, den vuile daad

bon tegen

de, een bywyf van Sulthan Sapoh, een

den Soesoe

van de Princen van Tsjeribon, Njaij Maas

Prins Singasarie, Ratoe Blitar genaamd nren
verliefd zynde, op zekere nagt ten 12 uu den Prins

Ganti genaamd, dat tot hem was komen

ren, terwyl dezen Prine in den Tempe

kocnan.

Singasari.

loopen, by zich hield, willende die, hoe

vas om te bidden, met eenige van zyne

dik wils ook door dien Prins verzogt, hem

vrienden (onder welke ook Radin du Bras
was) by dezc Princes quam, en er tot drie
uuren in de nacht bleef, wanneer hy, zyn

niet weergeven.

Hy dreigde hem daar over aan den Soe¬
soehoenan te beklagen, 't welk Amang-

koerat zoo qualyk nam, dat hy hem toen
al, had het maar in zyn vermogen ge-

broeder hoorende komen, de vlugt nam;
dog zyn vriend, Radin du Bras, daar in
huis gebleven zynde, alzoo hy zoo schie-

weest, gedood zou hebben; dog zwoer
hem dat te zullen betalen, als hy eens Soe¬

lyk niet wegkomen kon, wierd door last

soehoenan zyn zou. De Prins van Tsje-

den zelven, alzoo hy op geen van zyne

ribon, daar mede spottende, zeide dat hy

vragen antwoorden wilde, gekrist, be-

van hem niet afhing, Tsjeribon van hem

van Pangerang Singasarie gevat, en van

gravende hem stil agter zyn huis, zonder

niet had, en ook noit, wanncer hy Soe

ten tyde, toen hy hem doode, op een gong

sochoenn wierd, hem helpen, of zig met

te slaan, of eenig geraas, ten blyke dat 'er

hem bemoejen; maar hem dan geheel er

onraad was, gelyk ’s lands gewoonte ver-

al laten varen zoude.

Het bywyf wierd egter, niet gan Sulthan Sapoh, maar aan Sulthan Anom (den
tweeden dezer Princen) nog dien zelven

eischt, te maken.

Amangkoerat ’er agtergekomen zynde
dat zyn vriend uit de wereld geholpen
vas, klaagde daar over eerst aan de Raaden.

nagt weergegeven, het welk van Sulthan
Sapoh vernomen zynde, nam hy die

en daar na aan den Keizer, zeggende dat

’s morgens daar aan met geweld uit zyn

eeten verzogt had, en hy zedert niet uit

broeders huis weder na zig, die daar over
niets zeggen dorst, hoewel Pangerang De¬

zyn huis te voorschyn gekomen was. Pang-

pati Anom (of Amangkoerat) dit maarge-

Heer niet ten eeten verzogt; maar op

daan had, om Sulthan Sapoh zoo veel

zyn broeder, Prins Singasarie, hem ten

erang Singasarie antwoordde, dat hy dien
2e.

meer spyt aan te doen. Welk geval zoo

keren nagt ten drie uuren, als hy uii den
Tempel quam, een dief in zyn huis ge-

hoog by dezen Sulthan Sapoh is opgeno¬
men, dat hy na die tyd noit met de Kei-

maar wel daar na, als men hem met licht

vonden, en gedood had, zonder hem toen

zer Amangkoerat heeft willen verzoenen.
In de tyd, dat Radin Taroena Djaja

bezag, te kennen.

voorgenomen had Mataram te vermeeste-

ren, hoorde Sulthan Sapoh, dat alle de

zoekende vraagde zyne Ryksraaden, of
zy by nagt eenig geraas in’t paleis van den

Grooten van Mataram alle hunne koste

Prins Singasarie gehoord hadden. Zy zei-

lykheden deden vergulden. Hy liet de
zyne daar op mede vergulden; dog Pangerang Depati Anom zond twee dagen
daar na eenig volk uit, die zyn huis plunderden, en alles aan Sulthan Anom, dien

den neen, waar op de Keizer antwoord-

De Socsochoenan, dit naeuwer onder-

de, dan heeft myn zoon Singasarie ook
niets misdaan; maar die schuld komt ten

laste van zyne Raadsheeren , die geraas

hy beter lyden mogt, gaven. Daar be¬

in een geval van onraad by nacht) moesten gemaakt hebben. Daar op belast de

neven dreigde hy hem voor den Soesoe-

Keizer Tagalwangi aan zeker bywyf van

hoenan, zyn vader, wegens gepleegde
misdaden, te willen beschuldigen.

Raadsheeren van Pangerang Singasarie, die

Sulthan Sapoh, die daar eens mede lach

den voornaamsten Mantri, om alle de

toen mede op ’t buiten-hof waren, te doo-

te, moest zig voor dien tyd stil houden, en
daar volgde te minder op, alzoo Taroena

den, 't welk 34 der zelve te beurt viel

Djaja, ondertusschen meester van de stran-

raakte naderhand, by de verovering van
Mataram door Taroena Djaja, in zyne han

den geworden, de Princen van Tsjeribon,
tot hun eigen behoudenis, dwong, om
den Koning van Bantam tot Schuts-Heer

te kiezen, zoo, om dat de Keizer hen niet
helpen kon, en kort daar aan ook uit Ma-

Deze schoone vrouw, Ratoe Blitar Diens ge-

Bantam trok, mede.

gemoet zag dat na ’s vaders dood Keizer

tar nu Sulthan Sapoh’s wyf was, wierd

werden zou, niet meer wilde te doen heb-

nog veel meer, dan bevorens, op hem

om zig die Princen daar na onder de be¬

na sul

haii Sa-

den, en hy gaf haar aan den Prins van poh ’s wyf
Tsjeribon, Sulthan Sapoh, die ze tot zyn werd.
wyf nam, nemende haar, toen hy en zyn
broeders in dien algemeenen opstand na

taram vlugte, als om dat Sulthan Sapoh
met Pangerang Depati Anom, die hyte

ben, dat ook de reden geweest is, waar-

malin daar

Amangkoerat hoorende, dat Ratoe Bli- Dat nien

verbirterd.

wen haat

va11

Amang.
koerat te-

Hy liet ze door Temanggong Soerana gen

hem

scherming der E. Maatschappy begeven ta van Damak, en door Kapitcin Egtberts ver wekt.
zoon (alias Rootbol) wederom eisschen,
hebben.
d0g.
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daar af kennis aan haar Edelheden, die zyn a- 1es3.

doen goedkeurden, en hen allen in genade

al na Bantam was.

Men zegt, dat hy ook lang met een

aannamen.

van zyn eigen zusters, Ratoe Poetsjang
Daar op gaf hy zyn volk last, Sjeich Joe- Sieich soe¬
genaamd, geboeleert, en haar geraden
sef op de hielen te volgen, welke post hy sef geslaheeft, om, na dat zy zich zwanger ge- den Luitenant van Happel oplag; dog de gen¬
voelde, die vrugt af te zetten.

Amang

koerat in
zyn jeugd

Luitenant Antoni Eigel, en Zacharias Bin-

Hy boeleerde ook met een van zyn va-

Gedrag van

ders wyven, Ratoe Socrabaja genaamd, die

tang belastte hy na de Zuid te trekken
om hem, terwyl van Happel hem van de

my toeschynt zyn eigen moeder geweest Noordzyde vervolgde, van de Zuid-zyde
te zyn, die ook daarom van den Soesoe- te stuiten, en hem zoo te beletten over
hoenan, zynen vader, gedood is. In al Mataram niet na Soerabaja te geraken, en
't welke blykt, wat een godloos Prins hy van daar na Macassar, van welken Vorst
van jongs af geweest zy

Wat nu de verdere zaken, onder zyn be-

hy een na-bloedverwand was, over te
steeken.

stier, voorgevallen, betreft, zy hangen
Deze togt van Eigel ging zoo spoedig
meest af van ’t geval van Soerapati, en voort, dat zy hem by het groot binnenvan den oorlog, die daar uit gesprooten meir, Segara Nakan genaamd, stuitten
is, weshalven het nodig wezen zal, dat en na een gelukkig gevegt, op de vlugt
wy dit eens uit de grondophaalen en voorstellen.

dreven, al zyn wyven gevangen kregen
verscheide der zynen, die nog eenige we-

Oorsprong

Na dat de jonge Koning van Bantam

derstand boden, ’t leven benamen, en

van Soera

soor de wapenen der E Maatschappy zoo
verre in zyn Ryk bevesligt was, dat zy-

boomen ophingen, met bedreiging van

ne vyanden nu van zyne hoofdstad verdre

hun allen, indien zy zich niet overgaven,

pati’s ge¬
val

ven waren, was Pangerang Poerabaja,
’s Konings broeder, met zyn volk en gevan eenen Sjeich Joezef, een van de voor-

taalkundig was, na hem toe.

om nevens hem na een goed heenkomen
te zien.

Deze Sjcich was van voornemen, om
zig na Mataram te begeven; dog Pangerang Poerabaja, die zaak wat ryper over

ven

en zeer goede kennis, niet alleen van de

Maleitsche taal, maar ook van de Arabi-

sche letter (die hy zeer wel schreef ) en
van alle de gewoonten en zeden der Moo-

Sjcich Joesef, een man ver beneden hem

van geboorte,en een rechtgeloovige te zyn.
Daar van overtuigde hy hem door ver-

scheide bewyzen en geschriften, zei mede
door de Hollanders gevangen; dog zeer
wel van hen gehandeld te zyn, waar op

geholpen had, door’t zenden van Gezan-

hy hem niet alleen raadde zig over te geven,

ten aan ons, niet weer in genade zou kon-

maar ook verzekerde wel gehandeld te

nen aangenomen werden.

zullen werden. Dit viel (zoo my door

hoewel hy daar na nog door Kapitein Ruis
vervangen wierd

Deze by den hoek van Karawang geko¬
men zynde, hoorde, dat zich aldaar ce-

een Kapitein, die 'er by was, gezegt is
in ’t laatste van A°. 1683 voor
Hy gaf daar op zyn kris aan hem over En werd na

ging met hem mede na de Heer Ruis, die de Caap
ontrent Tsikalong lag, en gham op Ba

der goede

Hope ge¬

tavia, maar wierd, tegen zyne verwag zonden.

ne Soerapati, een Balier, en een weg-

ting, na Caap der goede Hope gezonden

geloopen slaaf van den Opperkoopman

daar ik Ae. 1705 zyn graf, niet verre van

Knol, met wel 70 of So diergelyke weg;
loopers, ophield, en daar als een dorp te

’t land van de Heer Ralde, gezien heb.
De reden, waarom haar Edelheden de-

zamen gemaakt hadden, waar van hy haar

zen man zoo verre verzonden, was, dat

Edelheden kennis gaf, die egter, alzoc

hy, op Baravia gekomen zynde, van de

zy zich daar stil hielden, best achtten zig

Inlanders als een Heilig geeerd, zyn Sapa (of uitgekaaude pinang) die hy weg-

met hen niet te bemoejen.

genade

over te ge-

ren hebbende, veinede mede een Arabier

was hem eerst meteenig volk nagezonden

aangeno¬

ny zelf zeer omstandig Ae. 1686 op Ja

para, daar ik aangierde, verhaald heeft

dede, dat hy , een Konings zoon zynde,

De Luitenant, Maurits van Happel,

Werd door

Deze, by Sjeich Joesef in een Moorsch Werd begewaad gekomen zynde (gelyk die Heer wogen 2i9

wegende, en nadenkende, hoe slegt hy

zonder cenige hope van verbetering van
zyn staat, ging volgen, vond goed hem
stil te verlaten, en te zien, ofhy, die geen
schelmstuk bedreven, en zyn vader maar

haar Edel
heden in

Daar na nader hoorende, waar hy was
zond men den Luitenant van Happel, die

Bantam tegen de jongen Vorst, gevolgt

waS.

zoo te zullen handelen

volg, ontrent 3000 zielen sterk, de zyde

naamste aanstokers des ouden Konings van

Wic hy

zommige doormidden gezabeld , aan de

Kapitein Ruis vond egter goed, om

wierp, als een heilighed, eerbiedig opge-

raapt, bewaard, en in alle manieren als
van verre eens te hooren, of zy, onder
belofte van genade en vergiffenis, niet tot een weergaloos man van hen zoo zeer geons zouden willen overkomen, en, hen roemd wierd, dat zy vreesden, dat hy te
daar toe genegen gevonden hebbende , gaf veel aanhang krygen, en haar daar na nog
2 Oniveel moeite geven mogt.
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Ondertusschen had Kapitein Ruis ge-

De Heer

hoord, waar Pangerang Poerabaja met de

weer over aansprak, zeggende, dat hy be

Ruis zend

zynen zich ophield, en vond goed hem
door Soerapati, die hy als Luitenant over

geerde, dat hy ’t een en’t ander aanstonds

aan hem zou overgeven, zei de Prinsein-

zyn volk took Baliers zynde) aangesteld

delyk, dat hy het op den dag van hun

en die zig zeer wel gequeten had, de pols
eens te laten tasten, of hy niet goedwil

vertrek doen zou ; dog in plaats van

Soerapati

na Pange
rang loe

rabaja.

lig zou willen afkomen.

zou; dog wanneer Kuffeler den Prinsdaar A 1684.

dat na te komen, ontbond hy al zyne wapenen in stilte, stelde 10 of 12 Ruiters

Die hem

Deze, by hem gekomen, wist hem daar

by zyn tent, want hy, Kuffeler, en Soe-

beweege

toe volkomen over te haalen, waar van

rapati, hadden ’erieder een byzonder) ontvlugtte met alle de zynen met het aan-

zich over

hy met een Balische brief, die door de
Heer Bintang in 't Maleits, en daar na in

te geven.

met zyn vergiffenis-brief aan de grond zit-

Ruis kennis gaf, blyvende daar in 't bosch

ten.

by dien Prins
Haar Edel
heden zen

den 2y1
vergiffenis

brief.

breken van den dag, en liet hem dus

't Duitsch vertaald wierd, aan de Hee

Kuffeler, die ’s morgens meende te ver Socrapar

door Kuf-

De Heer Ruis gaf hier af berigt aan

trekken, vond nog den Prins, nog iemanc feler zeer
haar Edelheden, die een vergiffenis-brief van de zyne. Ook waren die Ruiters hemveragtelyk
gehandeld
voor dien Prins aan den Vaandrig van Tan
nu ook wel een uur gevolgt.
Hy roept daar op Soerapati, welken hy
djong Poera een Vesting die 23 mylen de

Rivier van Karawang op legt) Willem
Kuffeler genaamd, zonden, met last, om

die aan Pangerang Poerabaja met eenig
volk te gaan aanbieden.

Ondertusschen had die Pangerang al zy-

nu nog meer dan bevorens schold, zeggende, dat hy de oorzaak van deze vlugt
van den Prins was, en hem dat aangeraden had, en dat hy dat haar Edelheden
zou bekend maken

ne wapenen, volgens ’s lands wyze, als

Daar op belaste hy hem, Pangerang Poe

men zig overgeven wil, reeds by een ge-

rabaja te volgen, en wederom te haalen

bonden, en stond daar toe gereed met zyn
volk, houdende niet anders, dan zyn kris
op zyde, en nog eenige andere fraeje praal

zou konnen overgeven

op dat hy hem zyn brief van vergiffenis

cieraden by zig

Soerapati daar en tegen zeide, dat niet
hy, maar zyne onredelyke behandelinc

38 man daar gekomen, en wilde met Soe-

van zyn kris, en andere fraeijgheden, oor-

In dien tyd was Kuffeler met 36 of

ontrent dien Prins, met het afvorderen

rapati, niet spreken, maar de behandeling

zaak van zyn vlugt was, die hem dat im-

van die zaak alleen aan zich houden, en

mers afgeraden, en waar over hy hem zoo

alles ontrent dien Prins op zyn eigen ge

zeer gescholden had.

zag doen. Daar op eischt hy (zoo my be
richt is van Kapiteins, die dat uit’s Prin

Hy voegde daar by , dat, had hy ’t goede door hem alleen by dien Prins dus verre bewerkt, zoo onvoorzigtig afgebroken.

cen eigen mond hadden) ’s Princen kris,
en andere fraejjgheden, waar over die en den Prins daar door op de vlugt gePrins zeer verzet staande, hem vroeg, of jaagd, hy kon hem nu zelf ook volgen
het niet genoeg was zig zoo verre tever en wederhalen, willende niet de minste
nederen, dat hy al de wapenen van zyn bevelen van hem verstaan, alzoo by meer
in rang, dan hy, was, en niet onder hem,
dit weinige niet voor zig mogt houden, te maar onder Kapitein Ruis, stond.

volk had laten by een binden, en of hy

meer, alzoo zy nog in't bosch, en nietal
te zeker waren.

Kuffeler zond derhalven de helft van

zyn volk ’er op uit; dog die quamen

Soerapati, schoon niet al te wel van Kuf- zonder den Prins vernomen te hebben, wefeler bejegend, toonde hem mede met be¬ der.
leefdheid, dat hy hem, voor zyn komst,

Hier op begon Kuffeler hem nog mee-

daar ook wel om had konnen aanspreken,

te schelden, en zoo zommige daar nog by-

en raadde hem, dewyl hy dat niet gedaan voegen , ook een slag in’t aangezicht te
had, dat hy Kuffeler) dit ook daar maan geven waar door ’t eindelyk zoo hoog
liep, dat Soerapati’s volk, dat aanhoorenby laten wilde, te meer, alzoo de voge
wel gevangen; maar nog in 't bosch, en de, en niet langer konnende verdragen,
niet in de koy was,

Dit nam Kuffeler zeer quaiyk op,en

vlak uit tegen Soerapati zeiden, niet langer
onder een oversten, die zich zoo schelden

liet, en daar geen wraak over nam, te
begon hem, in tegenwoordigheid var
al zyn volk wat uit te schelden. Op al willen staan, dreigende, zoo hy dit niet
het welke Soerapati hem nog al goede aanstonds deede, hem zelf onder de voet

woorden gaf; dog zyn volk was zeer ver
bitterd op Kuffeler, en perste hunnen Lui-

te zullen stooten, alzoo zy niet weer sla-

tenant, om die smaad aan hem te wreken

ler over hun klaagde, vreesden
Hier door dan gedrongen zynde tot iets,
dat hy anders zogt te ontgaan, besloot hy

Soerapati, die geen verdere moeite mei

hem zogt, paeide hen, zoo veel hem mo-

gelyk was, in hope, dat alles wel gaan

ven wilden werden, dat zy, zoo Kuffe-

hun verzoek toe te staan, en zig te wreken

Hy

GRO
A 1684
Diezig,
gedrongen

zynde ,
wreckt

Waarli¬
Kuffeler

J A VA.
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ren lezen, dat Soerapati kort daaraan zy-

1644.

die 15 of 16 Nederlanders, en verder ee-

ne verdediging schriftelyk met de papie-gens

nige Mardykers (of vrylieden) by zighad,

ren der E. Maatschappy over Tsjeribon

en bragt 28 man van hen om ’t leven;

aan haar Edelheden gezonden, en de zel

dog Ruffeler met de verdre ontquamen het

ve zeer net en wel opgesteld, dog dat zy
veinig ingang toen gehad heeft, om dat

Daar op gaf Kuffeler, op Batavia ge

de
zaak van

Socrapati.

komen zynde, al de schuld aan Soerapa-

Kuffeler door zekeren Heer van Bekom,

van ti, het welk in den eersten tyd ook ge-

den Heer Hurdt, toen Directeur generaal

hem de
schuld

OT

Hy viel op de tent van Kuffeler aan,

alles gaf

loofd wierd, te meer, dewyl hy aan de

van Indien, en door den Heer Tak (die

Heer Hurdt, en andere Heeren, groote

zyn voorstander was den Opperlandvoogd,

voorstanders had ; dog naderhand heeft den Ieer Kamphuis, op zyn zeide had.
Ook heest men dit klaagschrift van Soe¬
men by rapport van dien Pangerang zelf.
wel gezien, dat hy ongelyk, Soerapat rapati (dat ook by den brief, met de Heer
gelyk, en dat ook de Prins reden ge- Gezant Tak aan den Socsochoenan medehad had, om dien hoon niet te verdra- gegeven, blyken kon) naderhand geheel
gen, te meer dewyl hy hem van den ver-

giflenis-brief nog geen een woord (zoc
men zegt) gesproken hed. Een zaak, die
ik in zyn geheel laat, en waar over ik my

Hy wierd

cnzedert

Van den
Socsochoe
nan begun

stigd

Pangerang
Poerabaj¬

in genade
aangeno
men.

landers ’t leven, de E. Maatschappy zoo
veel geld en moeite, de ingezetenen van

lyk had.
Men zond daar op den Bevelhebber

Batavia zoo veel zorg, jekost, en onnocmelyke schade veroorzaakt heeft, waar van

Eoeper, en de Kapiteins Wanderpoel, de
Ruiter, en anderen met krygsvolk na

de meesten, die ik daar over hebbe hoo-

Tsjeribon, die Soerapati vervolgden, ter-

deze zaak hadden, de schuld om de vori-

wyl hy bezig was na den Soesoehoenan te

ge redenen alleen aan de Heer Kuffeler gegeven hebben. Wat daar nu waarof

gezet hadden, zy zouden hem zekerlyk
gekregen hebben ; dog dit nu van hen ver-

onwaar af is, laat ik tusschen beiden, al-

zuimt zynde, quam hy by den Soesoehoe-

dog zeg alleen nogmaals, dat niemand de

nan, en wist zig zoo aangenaam te maken, dat hy hem in genade aannam, en

gen , dan Pangerang Poerabaja, die nu

volslagen als een gunsteling behandelde,
’t geen hy (zoo ik van lieden, die hem
kenden, gehoort heby verdiende, alzoo hy

zoo ik geen van beiden wil beschuldigen;

waarheid van dien beter zou konnen zegnog op Batavia, zoo niet beter weet, leeft,

waar aan ik my volslagen gedrage, zonder
party in dezen te kiezen.

Men hoorde eenigen tyd daar na van die De Heer

zig anders altyd oetoond heeft een zedig,
buiten-gemeen wakker, en godvrugrig
Soldaat te zyn, die noit gewoon was ie-

zaak van Soerapati niet veel meer spreken

mand te verongelyken,

Francois Tak (zwager van de Heer Johan

Ook kon men van deze gansche zaak
geen netter berigt krygen, als van Pange-

rang Poerabaja zelf, die, niet lang na zyn
vlugt, Gezanten aan haar Edelheden zond.

hem kort er na zyn genade-brief toezon-

als Gezant
gezonden.

van Hoorn) als Gezant na Soesoehoenan

Amangkoerat gezonden, met last (zoo men
wil) dat hy ’t hoofd van Soerapati beko¬
men mogt, of anders, zoo dit niet ge-

lukken wilde, dat hy dan bezorgen zoude,
dat hy, of uit naam der E. Maatschappy,

of uit naam van den Soesoehoenan, bege

heeft daar nu nog zedert zoo veel jaren

nadigd wierd.

de gemeenelyk met twee oppassersuit, die

Tak aan
den Keizer

maar A°. 1686 in 't begin wierd de Hee

den. Daar op quam hy op Batavia, en

ontrent de Nieuwe poort gewoond, gaan-

Nader be

ren spreken, en die grondige kennis van

vlugten, en indien zy hem wat langer na

om vergiffenis by hen te verzoeken , die

richt we-

den , dat zedert zoo veel wakkere Neder-

niet inlaten wil, om te zeggen, wie ge-

te vergeef-

vervolgd

en al verduisterd, en hem verder maar
over die moord der onzen schuldig gehou-

Men zei toen, dat Soerapati van den Kei-Hoe de za-

hem te gelyk tot staat-houders (genieten-

zer niet alleen reeds begenadigd was, maar ken tus¬
schen dien
dat hy ook zelf een van zyn dogters aar

de de zelve eer, als een Raad van Indien

hem gegeven , en zich op ’t naeuwste me

en voor al ook tot een wacht, dienen.
Van dezen Prins konden haar Edelhe-

hem tegen de Heer Tak (op welken hy, stonden.

Vorst, en

Soerapari

den best hooren, wat 'er van de waarheid

wegens de groote steen, uit de Madjapahitze kroon, zoo hy voorgaf, geligt, een

was, en wie van beiden, Kuffeler, of

oude wrok behouden had, verbonden, en

Soerapati, schuld had; dog naderhand

volstrekt besloten had, dien Heer met alle

wierd na die zaak, nog na den dader, die
dit veroorzaakt had, niet eens onderzoek

de zynen om ’t leven te brengen, gelyk de
tyd geleerd, en men naderhand klaar ont-

gedaan; maar men zag alleen op die moord
door Soerapati bedreven, en men oordeel
de, dat dit schendig bedryf aan hem en de

daar in gehad heeft
Om dit droevig geval nu zoo net, als

dekt heeft, hoe grooten deel deze Keizer

zynen (zonder van’t andere eens te reppen

’t mogelyk is, voor te stellen, zullen wy

moest gewroken werden.

daar af, met ’t geen ons uit de papieren

Het heugt my zeer wel, dat ik een van der E. Maatschappy blykt, een begin ma¬

de ordinaris Raden van Indien hebbe hoo-

ken

3

ZES-
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ZESDE HOOFDSTUK.
HErhaal van ’t ongeval, den Heer Tak , en de onzen overkomen. De Heer GeV zant trekt op na Carta Soera. Zyn bidreiging aan den Keizer. Wat bericht hy
van den Vorst kreeg. De Vyand steekt een deel van 't Hof in brand, Kapitein-Luitenant Greving gedood. Aanval van 150 Baliers op de onzen. Alwaar de Heer
Tak, en andere, dood blyven. Wat voor Hoofden 'er af quamen. Socrapati, genegen
over te komen werd belet. Bewys van des Soesoehoenans boozen toeleg uit eenige ge¬
schriften. ’t Verhaal van Wangsanata hier over Op wat tyd dit schelmstuk gesmeed
wierd. Eerste bewegingen daar toe. Door bestel van Ranga Casoema. Wat de
Soesoehoenan van de Heer Taks komst oordéelde. Waar ontrent hy werd gerust gesteld. Greving qualyk door van Vliet gehandeld. Die den Heer van Vliet weder waar-

schouwd. Ranga Casoema’s voorgeven, om Soerapati te vergeven. Dat op bedrog

uitkomt. De Soesoehoenan belast Soerapati de wapeaen neder te leggen. Die daar
geen zin in had. Last des Soesoeboenans aan Socrapati, om den Heer Tal te vermoorden. Die dat niet wiliende doen, van de Javaanen aangetast werd, dog alles was
besteken werk. De Soesoehoenan vlugt mede , dog keerd weder. Zyne verkeerde gedagten van de Heer Tak’s komst, door ingeven van zyn Ryksbestierder. Net bericht

van den Tolk, die de Heer Tak 's optogt bygewoond heeft.
Verhaal
van ’t on-

geval, den

Uittrekzel uit de dage¬

17

lykze Aantekening gehou-

27

den by den Onderkoopman.
enGeheimschryver des Ge-

Heer Tak,

en de onzen
overko¬
mien.

grat (de zelve, die namaals A°. 1706 de

Panombahan van Madura genoemd zal

7

2 werden) met de Baliers handgemeen was,

en de zelve egter (niet tegenstaande hy

zandschaps, Daniel Car-

37

tje in Carta Soera, over

een magt van 10000 man en 300 Sam-

de voorgevallene moort.

77panders by malkanderen, en hem bezet

YTRydag den 8 February ’s morgens ontrent zes uuren, zoo als ik

27

zynde, dat de Pangerang Tsjakra Nin-

77

had) doorgebroken, in de bosschen oost-

77

waard ontvlugt, en van gemelden Pang-

27

erang nagezet waren, zoo heeft zyn E-

tot de togt vaardig was, ontfing 77 aanstonds op onze aankomst de voor-

7

de Heer Gezant een briesje van den

Kapitein-Luitenant Greving, 't welk
door zyn E. en den Raad gelezen zynde, zoo heeft zyn E. de voortogt ge-

27
77

noemde twee, en het nu met ons aan-

gekomen eene vaandel in ordre gesteld,

Na dat nu zyn E. van de voorafge-Zyn be¬
komene hoofden dezer vaandels kortelykdreiging
aan den
p nomen, niet harder voorttrekkende, dan 77 bericht ontsangen had, hoe zy met ha¬ Keizer.

trckt op na 2

de bagagie wel volgen kon.
Onder weg hoorden wy eenige musquet-schooten, waar op zyn E. een Bo-

Caettaor¬ 27

de na Carta Socra vooraf zond, met be-

De Heer

7dat

Gezant

ra.

richt, dat wy begonden te naderen, en
met last aan den Kapitein-Luitenant,
en de andere oversten, dat zy met de

2 ren trein en bagagie den 2 dezer wel en

behouden aangekomen waren, zonder

77

11

eenige aanmerkenswaardig ontmoeting

77

gehad te hebben, zoo heeft zyn E den

77

Opperkoopman Jeremias van Vliet, en
den Luitenant van der Meer na 't Hof

van den Soesoehoenan gezonden, om
zyn Keizerlyke Majesteit voor t laatste
aan te zeggen, dat hy met de E. Maat77
schappy niet behoefde te spotten, of de
77 ontrent de groote toegedamde Rivier
7 een weinig, of ontrent een vierde myls. gek te scheeren, en dat hy hem aan-

twee voorafgezondene vaandels zyn Ezouden komen ontmoeten, het welk
7

73

73

7 van Carta Soera geschiedende, en zyn stonds het hoofd, en den verderen aan-

met de verdere krygsmagt van de hang van Soerapati zou hebben over te
paarden gestegen zynde, zoo trokken leveren, of dat zyn E. het opal de Manzy gezamentlyk in goede ordre met vlie- tri's, en 't Hof, verhalen zoude.
7
gende vaandels, en slaande trommels, tot
Hy belaste voorts aan Kapitein Jan
7de voorsz. Pagar, ofliever mag men het Leeman, om alle de Matroozen met pie77 E.

roemen, de zeer wyd en zyd met en- ken, vuurpotten, en handgranaten, by
kele gespouwene en reeds verrotte rot- hem te voegen, gelyk ook aanstonds
tirgen of bamboezen omzette betuinin- onder den Constapel geschiede.
7
Ondertusschen quamen die afgezongen, van een deel zoo oude als nieuwe
opgeslagene en van die zelve stoffe op 7 dene te rug, te kennen gevende, dat
23

23

27

gezette en met atap gedekte wachtsplaats, en andere verblyf-plaatsen, en
37
2

zynE. middelerwyl bericht geworden

de Soesoehoenan , onder voorgeven

77

22

van den vyand zelf na te zetten, en te
verdelgen, en hem in handen der E.
Maat-

GROO

T

A 1686. , Maatschappy te leveren, recds zyn Hof
verlaten had ; dog dat zy den zelven be

27

Wat be¬

wogen hadden te rug te keeren.
Hicr op zond zyn E. aanstonds den

richt hy

A 654.

rent Vonk met eenige verwarring op ’t
vaandel van den Luitenant Egel inzwen-

77

oppassers van zyn eigen volk weer na 't

orst
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quam ’t vaandel van den LuitenantA¬

Kapitcin-Lauircnant Gireving met4of ;

van deir

kreeg

A VA.

haar kruit verschoten hebbende,z0O

ken, waar door zy beide eenigzins in

17

verwarring raakten.

77

Hof, om op alles een wakend oog te

Zy herstelden zich egter weder, schie-

houden, en met last, om goede ordie
te stellen, en om zyn Majeitcit vooralle schade en brand te verzekeren, mits¬

tende al gedurig op den vyand, waar

gaders den zelven aan te zeggen, dit hy
zich zelven niet behoefde in gevaar te
begeven, maar dat hy daar toe zyne
27

Mantri’s, of Ryks Raden, gebruiken
moest.

Leeman, dat hy tot hulp van den Vaan-

drig Keurbcek, en tot bewaring der artillery en verdere krygs benodigdheden
(alzoo die vast in de Pagar trok, aldaar

zou blyven post houden, en dat hy zyn
E als hy zag, dat het noodig was, met
kruit en loot helpen zoude
27
Kort daar na quam de Landveogd

steckt een

deel van
Hof in

brand.

27

als razende tygers (nemende het waar,
dat de rook van ons volk weer tegen
hen aarsquam, en hen in’t gezicht waei-

de) onder ’t roepen van amok, amok,

27

en al schuimbekkende , gelykelyk op
onze troepen metzulken grouwelyk ge-

Hy belaste ook verder aan Kapitein

De vyand

op die ontrent 100 of 150 man sterk,

weld en woede met hun lange pieken in-

77
27

vallen , dat een deel van ons volk onder de

voet, en de verdere zoo in verwarring

77

raakten, dat de zelve, niet tegenstaan-

de alle geweld, en aanmaning van hun
hoofden, tot geen standhouding te be-

27

wegen, nog tot geen herstelling te bren-

72

gen waren.

77

Ondertusschen gingen de Baliers in de

van de Oostersche landen, en Japara,

Depati Oerawan zyn Ed; zeggen, dat

de Baliers weer hard aanquamen, beoo
sten den Dalan of ’s Keizers Hof zig

woede met hun pieken voort, braken

onder ’t volk in, zoo dat de onzen, niet

17

tegenstaande ’er ook vele van de vyand
op die plaats dood bleven, gedwongen

77

77

onthielden, en de hunzen in den brand

wierden ’t veld te ruimen, en ieder maar,

27

staken ’t we-k zyn E geh ord hebben-

zoo hy best kon, de vlugt te nemen.

7

Eenige, die dit gezien hebben, we Awaar de

de, belastte, dat de Granadiers maar tot

nader last blyven, en dat maaralleen de

77 ten

Matroozen, met de Constapel, en een

laris in de voorgemelde rook, en by dien

vaatje kruit; mmtsgaders een diro mus-

aanval (na dat van zyne 12 oppassers ven.

quetkogels, volgen zouden; waar op zyn
Eaansionds besloor met die 3 vaandels
gelyk na den vyand te trekken.
77

met donderbussen’er al 8 onder de voet

Nadat hy nu den tocht wat meer als

KapitcinLuitenani

Greving
gedood.

een vierde myls Oostwaard opgenomen
had, alwaar de vyand, zoo men zyn
E gezegd had, zig onthield, zoo qua
27

men de Baliers ondertusschen benoorden

te zeggen, dat de E. Heer Commis

Heer Tak,
en andere

soodbly-

lagen) door een troep Baliers omringd,

27

en op eenige plaatsen gequetst zynde,
nog getragt zou hebben, om na zyn
paard te wyken, maar dat hy, zoo als
hy de hand daar aan tloeg, van de Ba-

liers met zulken geweld, en door zulken menigte overvallen is, dat hy daar
op die plaats ook zyn einde vond, en
20
17

en bewesten den Dalam, die regt Noorden van de leger-plaats alhier, en dier-

halven vlak 'er tegen over legt, invallen,
en deden zulken schrikkelyken aanval
opde wagt, die daar 30 blanke koppen
sterk onder den Kapitein-Luitenant

Greving geposteerd lag, dat zy alle, op

vaandels ontrent maar een pistool-schoot
van daar, dood gevonden, te weten , de
7

Heer Gezant, en Gevolmagtigde, Fran-

27

cos Tak, de E. Opperkoopman Jere-

22 gen, en veele deerlyk verbrand zyn.

277

27

23

der) de Kapitein-Luitenant Arnold

dediging met schroot geladen waren, na

de Luitenant Benjamin van der Meer,

t volk, dat voor de Pagar geposteerd
op welk gerugt, en ’t in brand

stcken van eenige huizen des Dalams,
zyn E- zich toen met de troepen gevend,
17
en weer na den Dalain begeven hebben27

de, posteerde zich voor en bezyden ge27 melden Dalam, en liet braaf op die schel2

Aanval van
150 Baliers

mias van Vliet (buiten ’t Hof, in de mod-

De Baliers schooten daar op met de
stulcken , die aldaar to: 's Keizers ver-

27 stond,

op de on-

dergenoemde Nederlandze Hoofden der

27

een man na, overweldigd, doodgesla

37

zen.

ammerlyk vermoord wierd
’s Namiddags wierden de verdere on-

277

men inbranden.

Greving, wat verder op na den Dalam
de Luitenant Dirk Vonk, en de provisioneel gemaakte Vaandrig Laurens
Herfts in den Dalam.

77

Hoe veel nu van de mindere Hoof

Va voor

den, Soldaten, en Matroozen, buiten

Honfden
er afqua¬

deze by ons gemist wierden, hadden zy nC.
nog niet konnen ontdekken, hoewel zy
27
’t getal op 4o koppen gisten. Dever2

Deze nu zich van agteren in brand,

dere waren zeer verstroit in de Pagar ge-

en van voren door de onzen bezet zien-

vlugt, onder welke de Luitenant An-

de, en eenige van ons volk nu reeds

toni Egel, de Vaandrig Frans Vogel
met

128
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(met een kogel in de regter arm boven
27

de hand gequetst) de Vaandrig Seve¬
ryn Christiaan Arendsseld, en voorts

meer andere mindere hoofden, en Soldaten, van welke laatste vele hun ge-

door den Socsochoenan, en zyn eerstenA- 1686.
dienaar van staat beslooten. Her tweedc
behelst een net bericht van zekeren snland-

zen Tolk over de zaak, en optogt van de
Heer Tak.

Het cerste luid aldus:

weer agtergelaten hadden. Ook waren
77

'er elf zwaar gequetste binnen gebragt:

27

dog zouden morgen nader konnen op-

17

geven, hoe ’t verder hier mede gelegen

71

Aantekening, gehouden

was

By ’t opnemen der lyken bevond men

en den schelmzen Rang-

7 dat de Heer Gezant 20, de Heer van

Casoema, zyn eersten die-

Vliet 10, Greving 15, Vonk 3, en
2 Herfts 6 wonden bekomen had, en dat

niaar von Staat, is a0i¬

77

27

gelegt, om den E. Heer

Francois Tak, Gezant,

’er nevens den Heer Gezant 72 man van

77 ons volk dood gebleven was

Socrapati,
genegen
over te ko

meu, werc

belet.

tVerhaal

vanghoe het schelmstuk tu 21
schen den Soesoehoenan,

en de E. Heer van Vliet,

Men zegt, dat Soerapati al zyn pieken
kort te voren (volgens ’s lands gewoonte)
al by een gebonden, en voorgenomen had,

zyn tweede , den hals te

om tot ons over te komen.

naar volgd , door den

breken , dat ons van siuk

tot stuk, zoo als het bier

Dit te zamen binden der wapenen en

Hoofd-Balie Wangsa-

dus ongewapend by de vyanden te komen,

nata, is bekent gemuakt,

om zich aan hen over te geven, en devrede te verzoeken, isal zeer oud, en de Dich-

als volgt

ter Virgilius meld daar iets af, dat 'er zeer

wel op slaat, en zyn opmerking verdiend.

77

7E

eerste toeleg van den Socsoe Op

Lhoenan, van dit schelmstuk on
uent ac Heer Gezant en Commissaris

Oremus pacem, &ap; dextras tendamus inermes.

wat

yzed

Francois Tak, en de Heer van Vlict

schelmstuk
smee
wierd.

nam een begin in’t laatste van ’t jaar
Dat is:

1655, en in ’t begin van 1666, als hy

Laat ons de vrede zeer ootmoedig af gaan

ven komen, gelyk voornoemd is, waar

hoorde, dat daar een Gezant zoude boJmeeken,

De rechterhanden bloot na d'overwinnaar
steeken.

over den Soesochoenan in ons by wezen
zoo het scheen, zeer verblyd was, en
tegens den Kapitein-Lunenant Greving
zeide: aomt de Heer van Vliet mede , aat

Dit lag nu wel zoo by Soerapati, die
noit tegen ons moeite gezogt had, en die
de zelve ook nu verder wilde voorkomen
hopende, dat men hem zou hooren spre
ken, en in genade aannemen ; maar de

goet, dan zal ik hom mynen anac of

zoon) noemen, en de Heer Tak myn vriend.

Waar op de Kapiteim-Luitenant voornoemd, zeide : Soesochoenan, dat moct

gy niet zeggen want de Heer Tak is de

Ryksbestierder, Radin Aria Ranga Ca- grootste, die uit den name van den Kapisoema, by hem komende, zeide tegen tein Moor (of Opperlandvoogi ) komt.
hem : Wat, wild gy u zelve overgeven

Waar op de Soesochoenan antwoord-

zoo zyt gy immers een man des doods. In

de : Dan is t wel, dan zal ik den Heer

dien gy besloten heht u zelven met uw volk

Tak myn Anac noemen, en ven Vliet myn

en met de gene, die ik u byzetien zal, te

vrient. Waar by dat zoo bleef, en wy

verdedigen ( waar uit blykt, dat de gan
sche moord van den Heer Tak, en de zyne, met volkomene kennis en berading
van de Soesoehoenan geschied is) zoo zal

ons afscheid namen.

u immers niemand konnen deeren. Waar

op hy zyn pieken weer ontbonden, en zig

Ten tweeden, zoo maakten wy be-Eerste be-

kend aan den Soesochoenan, dat de Heer wegingen
7

77

Gezant op Samarang was aangeland daar toe
Toen begon eerst het werk te leeven :

tegen de onzen in postuur gesteld heeft, Wel, dat is goed, zeide de Soesochoenan , om geen opstand te maken in myn
tegen gedaan heeft, maar voor’t ooge der land , daar zyn nog 40 Baliers van Soe¬

zynde alles , wat de Soesoehoenan daar

Bewys van
des Soesoe¬
hoenans

booren toe
leg uit eege ge
schrisien.

wercld zoo wel iets, maar in zich zelven

77

noit zyn voornemen nog last geweest, om

72

rapati in de Bagaleen, die zal ik dan
mede hier laten ontbieden , om dat viy ze

Soerapati te benadeelen, veel min om hem

dan alle by een hier hebben. Waar of

over te leveren, of te verdelgen.

de Kapitein Luitenant Greving zeide

Om hier van wat nader verzekerd te

Soesoehoenan, daar is niet aangelegen,

werden, moeten wy deze hier aan volgen- die zullen daar naar wel gekregen werden. Waar op de Soesochoenan ant
de schristen maar eens aandagtig nazien.
Het eerste is de bekentenis van een Ba¬
woordde, daar zyn tog geen hoofden by.

lier wegens de moord van den Heer Tak,
Ten
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zant hier by u komt om met de Soesoe-Ae. 1626.

Ten derde bevonden wy korts daar
Door bestel aan wel anders, dat hy de voorsz. Ba-

boenan over de welstand van het ryk te

liers door Ranga Casocma stilletjes had

spreken. Waar op de Soesoehoenan dan

1656.

van Raug-

Cceems.

27

laten opontbieden met vrouw en kindc- tegen ons zeide, dan is 't wel, dan ben
ren. Waar op de Kapitein Luitenant ik gerust, waar op wy ons afscheid na-

77

27

verzogt aan Ranga Casoema, om eens

17

men, en vertrokken. Welke voorval-

len wy aanstonds door een letterken aan
jin majin (of te speelen) die hem onder de Heer van Vliet bekend maakten,

by hem te komen, om wat te ma21

die schyn zoo van verre eens aansprak,
of de Baliers nog in de Bagaleen waren,
daar Ranga Casoema op antwoordde,
Hy wist anders niet als van ja ; wan

waar op de Heer van Vliet van Sama-

Soerapati is gisteren nog by my geweest

in hem was, daar zig de Kapitein Lui- handeld.

maar heeft my daar nergens van gespro-

tenant zeer over gehoond vond , en
zwoer ook, noit geen penne weer 99
2u

33

ken. Zoo dat wy toen al konde be-

merken, dat dit schelmken al mede aan
dit schelmsverraad vast was; want hy
had alle de Baliers onder zyn bewarin-

77

het papier te willen zetten , zeggende:
het dan loopen, zoo als het wil.

27 Laat

ge genomen, en daar over zyn hoofd

Ten vierden, met de komste van de
20 Heer Gezant Tak op Samarang, lietons

hy Soerapatimet al zyn hoofden,of hunne

de Soesoehoenan in den Dalam roepen,
27
en vraagde ons af, of wy niet gehoord

v7

koppen in handen van de E. Maatschap-

7

py wüde leveren,; maar het was dat

27

maal schelmstukken met een, waar o-

en hadden, wanneer de Heer Gezant boven komen zou, daar wy op zeiden,
het nog niet gehoord te hebben, en zoo

ver wy eens een briefie schreven aan de

77

dra wy daar van quamen te vernemen,

17

wy het den Soesoehoenan tyds genoeg

koppen leveren niet, en ’t waren alte-

77
27
7

Hecr van Vliet, dat wy ontrent het

77

27

Hof en des zelfs Grooten niet veel goeds

zouden waarschouwen. Hy zeide, dan

te verwagten hadden, alzoo wy hier

is 't wel, als hy dan boven komt, zoc

begonnen te bemerken, dat het ontrent

zal ik 40 Tygers los laten loopen tot zyn

het Hof, en het Socrapati’s gebroed op

vermaak; waar op wy zeiden, Soesoehoenan daar kan hy geen vermaak in

27

77

2.

77
27

27
27

23

een schelmstuk zoude konnen uitbree-

ken, dewyl wy uit het Hof van Djaja
Jassem hebben gehoort, dat 'er zoo een

scheppen, by komt hier maar om de wel¬

geschret in den Dalam was, tufschen

te zien, maar het kan daar na wel eens

den Soesoehoenan en de Ratoe Amang-

geschieden , Soesoehoenan. Waar op wy Die de
wederom ons afscheid namen; maar hetHeer van

27

zant Tak, zeggende hy verder: Dat
hy maar zoude komen onder schyn van

27

vriendschap, maar het is maar om de
Heer Tak.77
komst oor- 7

stand van u Ryk met malkanderen door

koerat over de komste van de Heer Ge-

Soesochoe
nan van de

deelde.

te blyven hangen, en of 'er geen moed meer Vliet ge-

aan den Soesochoenan te pand gesteld, dat

27

Wat de

Greving

rang een briefje ons toezond, dat he
qualyk
al te verwyft was , om daar zoo lang aandoor van

driemaal honderd duizend ryxdaalders te

doen, om die van my te eisschen, en die
kan ik niet opbrengen, en dan zal hy ons
maar by de kop vatten, en maken ons tot
27

slaven, en had ik 't verhond niet onder-

waren geen Tygers, die daar los zou
77

liet weder waar-

den gelaten werden, maar het warenschouwd.
20
zyn schelmen van Baliers, die hy daar
37

mede meende, waar op ik zeer ernstig

7.

2

nog eens verzogt aan den Kapitein-Luitenant dit zelve nog eens aan de Heer

17
17

van Vlict te schryven, dat ik met groote mocite van hem verkreeg.

tekend , ik zou het myn leven niet teke-

27

77 Ten

vyfden, zoo gingen wy geza-

nen. Waar op de Kapiteim-Luitenant
voornoemd, en wy gezamentlyk, ons

27 mentlyk naar den Dalam, om den Soe¬

277 na

771

den Dalam begaven, om den Soesoe¬

hoenan van zulke gedagten te doen afstaan, en tegens hem zeiden : Soesoehoe

nan, steld dog zulke zwarigheden uii
uwe gedagten. Wildet gy daar nog zoo veel

by hebben, het is de E. Maatschappy daar
niet om te doen, gy weet immers, dat

den Kapitein Moor by u gedaan heeft aleen vader, die het immers aan u betoont

heeft ontrent u ryk, en kroon, en dat gy
2oo door de E. Maatschappy's wapenen
weder in het ryk zyt hersteld, zoo dat
de Soesoehoenan zulke gedagten niet be-

hoorde te hebben, als dat de Gezant maar

soehoenan bekend te maken, dat de
Gezant in den aantogt was, om na bo27 ven te komen, en vraagde ons wyders,
of den Gezant ook veel volk by hem
77
had, waar op wyzeiden, drie vaandels,
7
waar van ’er al twee hier zyn, zoo dat

3

3
3
3

de Heer Gezant ’er maar een by zich

had. Toen ging hare pitsjaring eerst
regt aan, zoo by dag, als by nagt Om
het schelmstuk van haar rol ter deeg te

konnen uitspeelen , zoo komt Ranga
Casoema by ons in de Pagar, zeggende
tegens ons : Hebt gy geen oebat, (of

medecyn ) om iemant dadelyk te konnen

bier zoude gestierdwerden, om de 30oooo dooden. Wy gaven ten antwoord, van
ryxdaalders van u te eisschen. Hebt dog ja, daar zullen wy u dadelyk wel een
2 die gedagten niet, het is maar dat de Ge¬
preuve van laten zien, en namen toen
IV. Deel.

R
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Daar op Ranga Casoema tegens den Ka17
pitein Luitenant Greving zeide, Toe
wang sof lieere geeft my daar van war

mede. Waar op de Kapitcin Luitenant

geven

3 Hoofd-Baliers by den Soesoehoenan A° 1556.
geroepen, namentlyk Manka Joeda De soe
soehoenar
Wangsanata, en Singobaro, die alle dric

belast Soe¬

door den Soclsochoenan wierden gezon

apati , de

den, en gelast, om den Pangerang Tsja¬ wapenen

kra di Ningrat aan te zeggen, om Soc¬ neer te

voornoemt, vraagde, V'at wildgy daai
mede doen : Dat zal ik, zeide hy, Soe-

rapati zyn wapenen neerte doen leggen ies gen¬

rapaii l'avond ingeven, om hem zoo van

rapati had geantwoord: Als de Heer Tak

voor de E. Maatschappy, waar op Soe¬

kant te krygen, en zal u ''t hoofd daa

boven was , dan zeude by zien, wat by

van t'avond binnen in de pagger brengen,
blyft maar op de been. Daar op wy hem
in plaatze van 10 greinen, wel 12 ga¬
ven ; waar na Raiiga Casoema wegging

doen zoude ; :naar eer niet ; waar op deze drie Hoofd Baliers weder inet dat be-

richt na den Socsochoenan zyn gereden,

om zulks bekent te maken, waar op den

na zyn huis, en wy bleven op ’t zeg-

Soesoehoenan haar wederom zeide: Zot

gen by na de gansche nagt by malkan-

gaat dan heen, en zegt den Pangerang,

deren zitten; maar daar quam niet van.

aat hy de wapenen voor hem dan zoud

Wy laten daar op des anderen daagt

neer leggen, daar op Socrapati zeide : Dit

Ranga Casocma roepen, en vraagden

Die daar

geen zin in

Dat op be¬ , Hoe is dat zoo, dat het zyn voortgan;

legi op een quade moer, gaat zegt der
Soesoehoenan, dat ik niet zeer genegen

niet heeft genomen: Daar op Ranga Ca-

ben, om de wapenen neer te leggen. Waa

soema zeide: lk heb het hem ingegeven,

op wederom de drie Hoofd-Baliers na

drog uit¬

xomt.

maar by kugte maar een weinig, en zeis

de tegens my : Porot ada sakit toewan,
(dat is, myn Heer myn buik doet my

d.

den Dalam zyn gereden met het bericht,
om aan den Soesochoenan dat over te

geven; waar op ondertnsichen de Heer

zeer, of ik heb buik-pyn) en ging 2oo

Gezant begon op te trekken , en aan te

na huis, zoo dat ik geloove, dat by tooveren kan. Waar op de Kapitein-Lui

naderen, zoo zeide de So-soehoenan te-

tenant Greving zoo hevig begon uit te
vallen, zeggende : Dat liegt gy als een

zegt tegens de Pangerang, dai Soerapa¬

schelm ; zoo gy hem dat heht ingegeven

dat hebt gy wel gezien aan de hond, da

zal optrekken onder schyn van de E. Heer
Tak in te haalen, en zoo door dat mid-

nogtans zoo een sterk beest is, en is es

y del hem kapot te maken, en de verdere

gens deze drie Hoofd-Baliers : saat en Last des
Soeloehoc
nSaat

ti met zyn byhebbende Baliers met hem

Socrapati

dadelyk aangestorven. Waar op Ranga

in de Pagar zal ik met deze 4oco man

Casoema dadelyk zyn afscheid nam, en

wel kapot maken waar op de drie Hoofd-

ging half schreyende ten huize uit, en Baliers wederom voorby ons reden, zeg-

is zoo by dat schelms verraad gebleven,

gende : Toewan, het zal zoo wezen en

daar de moord opgevolgd is

reden al weder voort, om het berich

Ten zesden, de Heer Gezant komen
27

de in zyn aantogt tot op Tinker, en zoe

aan den Pangerang te brengen, gelyk
den Pangerang ook dede aan Soerapati.
Daar op Soerapati begon uit te varen,
en zeide : Wel is dit om genade, en ver- Om de

voort tot aan de poort van Cartasoera di
Ningrat, genaamd Madissano , daar de

giffenis by de E. Heer Tak te verwerven,Heer

Heer Gezant liet weten, dat hy zoo wyd

zegt tegens den Soesoehoenan, dat ik dat aen

genaderd was, door een letterken, me

niet wil doen, maar zoo den Soesoehoenay

rood kryt van zyn eigen hand geschre-

zelver beliefde mede te gaan, dai hy dan

ving, daar in begrepen stond, dat zyr

bereid was om mede te gaan, alzoo by my
voor zyn lyfwagt heeft aangenomen, en

Hoog Ed: niet boven zoude komen

ik ook niet zonder hem ga; maar ik zie

voor en al eer dat Soerapati hem was geleverd, ’t zy levendig of dood; waan

vel, dat den Soesoehoenan met my niet
veel goeds in ’t zin heeft, maar by mag
hem wel bewaren, en kan verzekerd zyn.

ven, aan den Kapitein-Luitenant Gre

op wy gezamentlyk na den Dalam gin-

Tak

te vermoor-

gingen, om den Soesoehoenan dat te
zeggen; waar op den Soesoehoenan dadelyk Pangerang Tsjakra di Ningrat,

zoo lang daar een van ons in het leven
blyft , dat ik hem in den Dalam zal aan¬

en den Balizen Paap Warsinata, liet

niet te doen hebbe, daar heh ik al zwa¬

doen , want ik met de E. Maatschappy

roepen, en belastte hem, zich met zyn

righeit genoeg mede uitgestaan. Waar op Die dat

volk dadelyk klaar te houden, en zich

de drie Hoofden wederom met dat be-niet wil¬

ontrent de Pagar van Soerapati mef

richt voorby ons reden na den Soesoe

12000 Javanen, en zyn Madureezen, te

hoenan , waar op den Soesochoenan wel vanen aan-

lende doen.
van de Ja-

gaan stellen tot nader ordre, gelyk

strengelyk belaste aan de Pangerang gerast

kort daar na geschiedde, ontrent ’s mor-

aan te zeggen, van hem Soerapati aan- werd.
stonds kapot te maken, zonder uitstel;

gens ten 7 uuren.

Ten zevenden, wierden hier op de

waar op den Pangerang zyn afscheid van
Soerapati nam, en zeide : Zoo aanstonds
moer

GROO

T

A. 1626. moet ik u door ordre van den Soesoehoe¬
nan aantesten. Waar op Socrapati met
een goede moed zeide, Dat kondgy vel

doen, maar den Soesoehoenan mag hem
wel bewaren. En ging zoo de Pangerang na buiten de Pagar, alwaar hy en

vatien, en my 2oo tot slave te maken.
Alle wclke ingeving niet anders geschied Ingeven
is, als door den schelmzen Ranga Ca- van zyn
tyksbe¬

soema , alzoo zyn gedagren anders niet
stierder.
en waren, als dat hem de slag op 't lyf
zou vallen, vermits hy aan de Soesoe-

tcs, ontrent 70 in ’t getal, en zette al de
Javanen daar buiten om, tot 120oo man;

om Soerapati in handen van de E. Maatschappy, ’t zy levendig of dood, te leveren, waar op den Soesoehoenan de

binnen in de Pagar klaar zette. Daar
na gaf den Pangerang last aan alle zyn
schietgeweeren gelyk vuur door de Pagar te geven, waar van’er 8 in de Pa-

gar dood bleven leggen. Hier op trad

hoenan zyn kop had te pand gesteld,

77

voorsz. Ealiers in handen van Ranga Ca-

soema heeft overgegeven, en dat ze daar
alle by hem zouden woonen, om des
17

te beter wagt daar over te konnen houden, en op zyn gedoente te letten.

Socrapati met zyn volkdadelyk toe, viel

was beste.

ken werk
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al zyn volk, met schietgeweer tegens
de l’agar trok, met al zyne Badjoeran-

waar op Soerapati zig met zyn volk van

Dog alles

JAVA.

schyn boven komen, om my by de kop te A° 1626.

uit de poorten, en maakten met de zy-

nen daar zoo een verwerring onder, dat
daar 36 zoo dooden als gequetsten ble-

ven leggen, en alle de Javanen gingen

Uit dit geschrift blykt al vry klaar, dat
den Soesoehoenan besloten had de Heer

Tck om den hals te brengen; dog het zal
nog klaarder uit het volgende blyken.

, loopen, zoo dat Soerapati in ’t ruime
veld quam, en trok zoo de negerye om

Net Bericht van de

om dus zyn woord te houden, om den

Tolk, die de zaak van

Dalam aan te doen, daar op ondertusschen de E. Heer Tak quam optrekken

de Heer Taks optogt be¬
handelt, en bygewoont

tot aan de Kaimans-kuil toe, over de

heeft.

brug , daar den Kapitein-Luitenant GreI.

ving by zyn E- quam, die vraagde :
Wel mat is hier voor een rumoer daar

opden Kapitein-Luitenant Greving zyn

In het jaar 1096 naar de vlugt van den

E onder het voorttrekken, alles ver-

haalde, tot voor onze Pagrr, aldaar zyn
E halte hield, waar op de twee andere

Profeet Mohhammed (over wien degenade en vrede Gods zy) in het jaar 23, den
24 van de maand Mohharram, donderdag

vaandels benevens malkanderen wierden

naar de middag, is de Heer Commissaris

gesteld, zeggende zyn E. tegens Pati

Den Soc
sochoenan

lugt mede.

Rawang: Wyst my de weg, waar is de

Francois Tak uit de vastigheid van Tsjeribon getrokken, en heeft zich begeven

vyand, en trok zoo op, om de vyand
op te zoeken. Waar op een Javaan

naamd, varende daar mede na Samarang

op een Conting tof vaartuig) Dalili ge-

komt loopen by Pati Rawang en doet alwaar, na twee dagen op zee te wezen, gebericht aan de Heer Gezant Tak, als

arriveert is:

dat den Soesoehoenan al uit den Dalam

II.

was vertrokken, zoo het zeggen was,
om Socrapati in’t gemoed te trekken
en hem te vermeesteren, waar op de

Dog keert

weder.

Zyne ver-

op Samarang gebleven, wagtende aldaar
af, de afgezondene van den Soesoehoenan,

zy dadelyk na den Soesoehoenan ryden.
en hem uit zynen naam zouden aanzeg-

die van Carta Soera di Ningrat stonden af

37

gen, van zich wederom na den Dalam

27

te begeven, alzoo 'er te veel aan hem

77 gelegen

was, waar op den Soesoehoe¬

nan uit de Gompang wederkeerde na
den Dalam.

dat zy hem in zyn voornemen niet had-

dagten van

de gesteurt, alzoo zyn heel voornemen,
door die geveinsde bangheit, niet anders is geweest, als om zich met Soerapati op het pad te begeven, na Solo,

de Heer

komst.

te komen, om de Heer Commissaris te

ontfangen, waar mede 35 dagen doorgelopen zyn, wezende de afgezonden van
den Soesoehoenan met des zelfs brief niet

voor na 3y dagen op Samarang verschenen.

III. IV. V.

Maar ’t ware te wenschen geweest,

keerde ge¬

Taks

De Heer Commissaris Francois Tak is

Heer Tak, van Vliet, en vander Meer
by hem riep, en tegens hen zeide, dat

De afgezondene van den Soesoehoenan.
om de Heer Commissaris te ontfangen,
waren, eerstelyk, Radin Aria Sindoe Radja, en Radin Marta Wangsa Paranara-

en zoo voorts, om uit handen van de

ga, Radin Soeranata tot Damak, en Te-

E. Maatschappy te ontvlugten, vermits
al zyn kermen niet anders was, als de

manggong Mangononan, vier groote Heeren, die de last van den Soesoehoenan aan

Heer Tak zal maar in zoo een zoeten

de Heer Commissaris afbragten, verzeld
R 2

met
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1686. met Tomogong Bahoerakza tot Brebes,
Kijaij Depati Oerawan tot Japara, en Temanggong Riwangga tot Kandal, hebbende ontrent twee duizend onderdanen

te vragen na zyn broeder de Heer Opper- ° 1626.
landvoogd, en de Heeren Raden van In-

dia , of die in een goeden stand zich bevon¬
den en welvarende waren.

by zich.

XII.
VI.

De Heer Commissaris paste hier op, dat

Wanneer nu Radin Aria Sindoeradja, de zelve wel voeren, en in een goede stand
te hy de ordre en last, die hy van den Soe¬

waren, vervolgende daar op verder, dat
mede van haar Edelheden gelast was, aan

soehoenan had, aan zyn E. bekend, we-

Radin Aria Sindoeradja te vragen: Of zyn

zende ik op die tyd Tolk van de Heer

Majesteit den Soesoeboenan ook in een goede slant, en welvarendheit was, met alle

de Heer Commissaris aantrof, zoo maak-

Commissaris.

zyne onderzaten, en ingezetenen.
VII.

Het eerste, dat Radin Sindoe Radja

XIII.

sprak, was dit : lk brenge de groetenis van

Den Radin Aria Sindoeradja antwoord-

zyn Majesteit, den Soesoehoenan, aan myn

de hier op : Het is zoo, als myn broeder
wel zal gehoort hebben, niet al te wel, en

broeder den Commissaris toe.

ook niet geheel qualyk.
VIII.
XIV.
De Heer Commissaris antwoorde hier

op: Ik zegge daar voor dank, uit de naam

van de Heer Opperlandvoogd.

De Heer Commissaris voegde hier op :
Om wat reden zegt Radin Sindoeradja zulks.
Den Radin Aria Sindoeradja antwoordde

IX.
En vervolgde hier op, Radin Aria Sindoe Radja: lk ben uit last van den Soesoe-

daar op : le zegge dit, ten opzichte van
den Balier Soerapati. Den zelven goed en
wel te doen, heeft zyn zwarighein, of valt
bezwaarlyk , of is zorgelyk, en den zelve

hoenan gezonden, om myn broeder de Commissaris te ontfangen, en na Carta Soera

quaat te doen, is ook bezwaarlyk , of gevaarlyk , alzoo by veel volk by een verzamelt
op te voeren, met ordre van zyn Majesteit heeft , en nog vergaderende is Hy wil ons
den Soesoehoenan, om duizend man te be¬ bevel niet gehoorzamen nog na ons luiste¬

stellen, en last te geven tot het dragen van
myn broeder , den Commissaris, zyn goed,

ren, en al wat hy doet, daar ontrent en

en bagagie, nevens vier honderd ry-paarden
met haare zadels, en zyn wy hier alle uii-

hy volgt en doet zyn eigen zin, en gaat daar

konnen wy hem niet beletten, nog stutten:
na alleen te werk.

drukkelyk gekomen, en afgeschikt met be¬
XV.

vel van zyn Majesteit den Soesoehvenan,

om myn broeder den Commissaris te geleiden, en te verzellen, en nog in deze maand

op Cartasoera te brengen, want zyn Ma-

De Heer Commissaris paste hier op:
lk meen niet, dat het zoodanig met hem

jesteit den Svesoehoenan zeer begeerig en ge¬

gelegen is , ten aanzien by, Soerapati, door

negen is , om myn broeder den Commissaris

den Soesochoenan zoo zeer begunstigt is, Hem

te ontmoeten.

zyn immers een plaats tot zyn verblyf als

X.

De Heer Commissaris gaf hier op tot
antwoord: Ik zegge daar voor dank, uit
de naam van de Heer Opperlandvoogd, en
zal aan de Heer Generaal, en de Heeren

ook een vrouw , mitsgaders eenige lage Rystakkers, gelyk mede onderhout, en ook een

dorp, dat Babarong genaamt word, gege¬
ven. Hoe kan het wezen, dat by dan de
last, en ’t bevel van den Soesoehoenan niet

achiervolgen, nakomen, en na den zelven
niet luisteren zoude.

Raden van India ook kennisse geven van de

agting, en de eere, die zyn Majesteit de

XVI.

Soesoehoenan den Gezant van de E Maat-

Den Radin Sindoeradja gaf hier op tot

schappy doet

XI.

Den Radin Soeradja diende hier op
Het is zeer goed broeder, en heeft myn

antwoord: Het is waar en waaragtig t
geen myn broeder zegt, het is om dat het
volk van Kartasoera voor hem bevreest en

bang is, of by hen mogt overvallen en vermoorden.

Heer den Soesoehoenan aan my ook bevolen
De

JAVA.
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met alle de dienaars der E. Maatschappy 1686.

1686.

XVII.

van aanzien, en alle de Soldaten achter

hem volgende, daar op dan den Sulthan
van Tsjeribon met alle zyne Mantri’s of

De Heer Commissaris voegde daar op
weder: Het volk van Kartasoera en zyn

Raaden van staat, volgden. De uittogt

imyaers geen vyven : is ’t vermogen van de

van Samarang geschicde ’s morgens ten
acht uuren, en bleven een nacht op Oe¬

Baliers in geweer en van wapenen dan bo¬

ven de Javanen; lk zie immers, dat ze
beide cen en ’t zelve geweer, als, een pick
en een kris, en buiten dat geen andere

ngaran rusten. Van Oengaran reisden zy
weder voort, en quamen op Baanjoe Pocteh, alwaar mede een nacht stil hielden,

wapenen voeren.

XVIII.

van Baanjoe Poeteh gingen na Tingkir
alwaar ook een nagt overbleven. Van Tingkir quamen op Madja Saanga, daar mede
een naet bleven rusten. ’s Morgens daar

Den Radin Soeranata tot Damak, dien-

de daar op wedser tot antwoord : De stout-

aan wilde de Heer Commissaris na Carta
Soera voortreizen.

moedigste, en die het meeste hart hebben,

XXIII.

durven het wagen, en hebben de moed om

te sterven, maar de Javanen en zyn 20o
stoutmoedig niet, om te fneuvolen, want

Dog den Radin Aria Sindoeradja, en

hadden zy hun leven durven wagen, zoo

den Radin Soeranata tot Damak, zeiden

zoude Mataram noit van Taroena Djaja

tegens de Heer Commissaris: Myn broe-

over vonnen zyn geworden.

der wille hier wat wagten, ik zal eerst en

XIX.

De Heer Commissaris herhaalde hier

op: Het is heel anders met Socrapati, als

voor af iemandzenden, om zyn Majesteit
den Soesoehoenan hier van alvorens kennisse te geven. De Heer Commissaris zeide

hier op: t I, goed, ik zal de ordre van

den Soesochoenan afwagten.

met Taroena Djaja gelegen, want Taroe-

XXIV.

na Djaja had een geheele streek van ’t land
Java onder zyn gebied, en aan zyn kant

Ik heb hier gezien, dat Radin Sindoe

veroverd.

XX.

Radja drie mannen te paart met een brief
na Carta Socra afgevaardigt heeft gehad,
die aldaar ook aangekomen zyn; dog ik

Den Radin Sindoeradja, den Radin weet niet wat de zin, of wat den inhoud
Marta Wangsa Pranaraga, den Radin
Soeranata tot Damak, en den Temanggong Mangonoenan zwegen daar op stil,
zonder te antwoordden, en keerden ieder

des zelfs geweest is, en het geen verder

voorgehad hebben, of wat bescheid daar

op bekomen is, als alleen , dat ten iouuren voor de middag,

na hunne verblyf-plaats, blyvende in alles
XXV.

tien dagen op Samarang.
XXI.

Den Radin Aria Sindoeradja aan den
Heer Commissaris zeide: Laai ons nu gaan,

Waar na de Heer Commissaris de reis

myn broeder.

na Cartasoera aannam, met alle de dienaars

XXVI.

der E. Maatschappy van aanzien, en met
alle de Soldaten.

De Heer Commissaris voegde daar op :
XXII.

Het is goed, laat ons dan gaan; en is aldus de Heer Commissaris voorgetrokken

Ik hebbe gezien, dat den Radin Aria Sin-

tot aan Kobon-Dalam, dat is, tot de thuin

ria Marta Wangsa, den Radin Soerana-

van ’t Hoftoe, alwaar zyn E. hoorde dat
den Balier Soerapati in het Hof van den

ta tot Damak, en den Temanggong

Soesoehoenan gevallen was, en aldaareen

Mangonoenan agter den zelve volgden, en
dat daar agter dan den Temanggong Bahoerakza tot Brebes, en Kijaij Depati Oe¬

moord aanrechte, werdende die tyding aan-

rawan tot Japara, en den Temanggong
Rimangga tot Kandaal, en in ordre met

Sindoeradja nam daar op mede de vlugt na

zyn volk, en daar op weder Radin Poe-

belangt, weer men niet, waar ieder zich

doeradja voor uit ging, en den Radin A¬

gebragt van het geringe volk, dat van Cara Soera quam vlugten. Den Radin Aria
carta Soera, en wat de andere Grooten

lang Djiwa, en Radin Soedarma tot Sam-

na toe begeven heeft. De Heer Commis-

manap mede met hun volk agter de zelve

saris trok daar op spoedig na Carta Soera,

quamen, en ging de Heer Commissaris en zoo haast, als hy op de plaats quam,
R 3
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daar
de
Baliers
woonen, Babaron genaamt, de de zelve slag op de Gongen slaan. Met A° 1686.
1626
zoo zag hy, dat de huizen van de Baliers

verbrand waren, zonder te weten wie die

het ondergaan van de zon, hield de Gong-

slag van den Soesoehoenan op, gelyk dat

brand gestigt had, gelyk zyn E. aldaar

van den Radin Aria Sindoeradja daar op

ook niet een eenige Balier vond. De Heer

Commissaris ging daar op nog sterker

mede ophield. Twee dagen na het over¬
lyden van de Heer Commissaris, quamen

voort, om te zien, hoedanig het met de

afgezondenen van den Soclochoenan, ge-

logie van de E. Maatschappy stond, die op
Carta Socra was. Zoo als nu zyn E. by
de poort van de logie quam, zoo zag hy,

naamd Pangerang Tsjakra Ningrat, Soe-

ranata, en Temanggong Soera Wikrama,
by ons in de logie.

dat het volk van Carta Soera, zoo wel de

Grooten, als de kleene dienaars van staat

hierendaar verstroit de vlugt namen, zon-

der de Javanen van de Baliers te kunnen

onderkennen. Zoo dra als de Heer Commissaris die verwerring en beweging op

XXIX.

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat zeide,
ik ben van zyn Majestcit den Soesoehoe

nan afgezonden, om te vragen, wie je-

het plein van den Soesoehoenan zag, zoo

genwoordig in de plaats van den Commissa¬

gaf hy ordre, om alle de wapenen en ’tge

ris Tak komt te volgen.

weer klaar en vaardig te laten maken. In

middens quam Kijaij Depati Oerawan uit
de naam van den Soesoehoenan; zeggende, dat de Baliers in het Hofvan den Soesoehoenan gevallen waren, en aldaar een

XXX.

Den Kapitein Leman antwoordde daar
op: De Heer Opperlandvoogl heeft dier

moord aanstelden, en daar nevens ook de wegens geen ordre gegeven, noglast gelaten;
huizen van den Soesoehoenan in branc maar voor jegenwoordig ben ik hoofd in deze logie.
staken.

XXVII.
De E. Heer Commissarissprakhier op:

XXXI.

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat vraag-

Het is wel, ik trek zoo terstond uit. En de daar op : Hoe is uw naam
belasttede zyn Edaar op aan den Sulthan

XXXII.

van Tsjeribon om binnen de logie te trek

ken verblyvende aldaar toen in de logit

den Kapitein Leman, den Geheimschryver Kartje, en den Koopman Heinen,
met nog ontrent 2 of 300 Soldaten, en

trok de E. Heer Commissaris daar op na
het plein van den Soesochoenan, en zoo
dra, als zyn E daar quam, zoo vielen de
Baliers daar op in, en stelden een moord
aan, maar het volk van Carta Soera, die

by duizenden aldaar waren, peurden alle
op de loop, zonder de Baliers van de Ja¬

En antwoordde hy, Kapitein: Myn
naam is Kapitein Leman.

XXXIII

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat zeide
daar op jegens hem Kapitein. lk brenge
van zyn Majesteit den Soesoehoenan de groetenis aan den Kapitein Leeman toe.

XXXIV

vanen te konnen onderscheiden. Voorts zoo

is de gezette tyd, door den boven al verhevene God, van de Heer Commissarisver-

schenen, en (zyn E.) aldus weder tot zyn
begin gekeert, (dat is, tot aarde, waar

Den Kapitein Leeman diende daar op in
antwoord: Ik zegge daar voor dank.
XXXV.

van zyn oorsprong was) leggende toen op

het plëin 34 Baliers gesneuveld, hebbende

de andere de vlugt genomen ne Gompang,
zonder dat ik gehoord heb, dat zy van
Gompang (een dorp digt by ’s Keizers-

Hof) toen verder gegaan zyn.

XXVIII.

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat vervolgde voorts: lk ben gezonden om aan u
bekend te maken, dat den Soesoehoenan zeey

bedroeft en verslagen is, ziende, dat den
Commissaris op het plein gesneuveld is, be¬
klagende den Commissaris uitermaten zeer

hebbende den Soesoehoenan niet gedagt, dat
zulx geschieden zou. Voorts zoo heeft den

De Soesoehoenan liet daar op, de Gongen slaan, met een zekere slag, die zy
Baanjoe Bandjier noemen, het welk na de

Soesoehoenan my ook afgeschikt, om kennisse te geven, hoe dat een cati zware realen
van den Soesoehoenan door de brand, die de

Javaanze wyze, een schyn heeft, als of zy

Baliers gesticht hebben, gosmolten, en ook

blyde van herten waren, en vreugde be-

vier paarden van zyn Majesteit door de
zelve omgebragt waren hehbende die Ba-

dreven. Ontrent een half uur daar na, liet

Radin Aria Sindoe Radja in zyn huisme- liers ook een dienaar van Staat van den
Soe-
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na, en een van zyne Majesteits bywyven

vermoord en Soerapati zelfs het Ryd-paard

Den Kapitein Leeman, zei hier op te¬

van den Soesoehoenan weggevoert.

gen my : Zyt gy bang; Zoo gy bang en be¬

XXXVI.

vreest zyt, zoo keerd weder na Tsjeribon.

Den Kapitein Leeman paste hier op in

XLII.

antwoord : Wat legt my daar aan gelegen,
of wat hel ik daar mede te doen; al was

het schoon, dat al het goed van den Soesoehoe¬

Ik heb daar op toen voorts stil gezwegen.

nan weggeroofd, verbrand, of dat zy alle den
hals georoken waren ; want alles is een be¬
steken, en eigen bedacht werk van den Soe¬

XLIII.
Den Kapitein Leeman zeide daar op ver¬

soehoenan, en van zyne Ryx-Grooten.

der tot my : Laat Soerapati, laat den Soe¬
X
XAXVII.

soehoenan, ja laat den Duivel zelfs bier

komen, ik zal ben allen de nek breeken,

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat diende hier op : Den Soesoehoenan is zoodanig
in zyn hert niet gesteld ; want den Soesoehoenan is jegens of met de E. Maatschappy

en dat zoo lang, tot dat wy alle mede komen te Ineuvelen.

XLIV.

als een zoon met zyn vader.

Ik zeide daar op: Dat is goed, by aldien
XXXVIII.

het zoodanig volgt. Vyftien dagen daar na
quamen afgezondene van den Soesoehoe-

Den Kapitein Leeman zeide daar op :
Ik weet het zeer wel, den Soesoehoenan
spreekt met zyn mont anders , en zyn hayt

nan aan den Kapitein Leeman afgeschikt,
namelyk den Radin Aria Sindoeradja, en

den Temanggong Aria Soera Wikrama.

is anders gezint wegens de E. Maatschap-

XLV.

py, dog daar is niet aangelegen, de Heer
Commissaris is gesneuveld, de E. Maat-

schappy kan dit daar na aan den Soesoehoe¬

En zeide den Radin Aria Sindoeradja :

nan betalen ; wat meent den Soesoeboenan,

lk ben afgezonden van zyn Majesteit den

dat de E. Maatschappy bier over stil bly-

Svesoehoenan, om kandschap te geven, dat den
Balier Soerapati in het dorpis, dat Baan¬
gar genaamt werd, zynde het getal van
de gene , die by hem zyn ontrent 150kop¬
pen. Zyn Majesteit den Soesoehoenan is
jegenwoordig van zins, den Pangerang Poe¬

ven zal :
XXXIX.

Sen Pangerang Tjakra Ningrat voegde hier op in antwoord: Wat kan ik je-

var den Pangerang Aria Panoelar, en den

genwoordig daar tegens zeggen. Of ik schoon

Pangerang Aria Mataram derwaards heen
te stieren; en verzoekt aldus zyn Majesteit
den Soesoehoenan aan Rapitein Leeman, om
ontrent ic0 Hollanders, om zich by die drie

wit zegge, gy zegt zwart; en als ik zwart
zegge, zoo zegt gy wit. En is Pangerang

Tsjakra Ningrat daar op weg gegaan Op
die tyd speelde cen zekere Zwart, genaamt

Pangerangs te voegen, ten einde, om den

Klaas, voor Tolk.

Soerapati gezamentlyk te gaan om den bals
brengen.

XL.

XLVI.

Ik zeide daar op aan Kapirein Leeman:
Myn Heer, en wilt toch zoodanig nietspree-

Den Kapitein Leeman sprak daar op :

ken tot de Ryx-Heeren van den Soesoehoe¬

Laat by op Baangar wezen, of laat by

nan, wie weet of by dit niet weder ver¬

daar niet wezen, ik weet daar niet van

halen zal aan den Soesoehoenan; en wie weet

of by daar over geen andere gedachten kryren, of maken zal; want onze plaats al-

hier, en is geen kasteel, nog geen schans, of
besloten bolwerk, of een Vesting, maar alleen een besloten pallissaden Pagger, zoodanig als de Javanen gevoon zyn te maken,
en of men al schoon geweer en wapens heeft,
zoo ois werk van palen daar benevens niet

by aldien den Soesoehoenan den Pangerang
Poegar wil zenden, om Soerapati te zoe-

ken, hy mag zyn believen doen, doch wat
belangt het verzoek van den Soesoehoenan,
om 100 Hollanders, die kan ik niet geven,
alzoo ik daar toe geen ordre van de Heer
Gouverneur Generaal heb.

XLVII.

in staat van verdediging is, wie weet, of

ons niet eenig ongemak en zwarigheid zoude kunnen overkomen.

Den Radin Aria Sindoeradja gaf daar
op
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p tot antwoord: Het is goet, ik zal zyn

Majesteit den Soesoehoenan dit bekend ma-

ken. En is den Radin Aria Sindoeradja

op : Het is goet. En is den Soesoehoenan A 1686.
ook ontrent een half uur daar na in de logie verschenen.

daar op weg gegaan:

LIV.

XLVIII
Den Soesoehoenan vraagde aan den Ka¬
Den Radin Aria Sindoeradja is daar na
weder gekomen, zeggende: l4 ben van

itein: Is de reduit die gy maakt, al vol¬
trokken, of niet:

zyn Majesteit den Soesoehoenan gezonden

LV.

om aan Kapitein Leeman bekent te maken

het zy dat gy de 100 Hollanders geeft o

niet en geeft, zoo zend by echter Pange

rang Poegar, en Pangerang Aria Panoelan

Den Kapitein antwoorde daar op : De
zelve is voltoit, Soesoehoenan.

af, om Soerapati te gaan opzoeken me
cooo man, die zy by zich hebben. Enver-

volgde daar op den Radin Aria Sindoeradja aan den Kapitein Leeman: Ingevall
nu Soerapati by nacht komen, en aan zyn
Majesteit den Soesoehcenan, of aan den Ra-

nitein Leeman eenig quaad toe brengen mogt.

LVI.
Den Soesoehoenan, ondertusschen on
trent de logie gekomen zynde, zeide daar
op tegen Kapitein Leeman: Mag ik de reduit eens zien:

zoo wil de schuld daar van niet aan den

VII.

Soesoehoenan geven, of wyten.
XLIX.

Den Kapitein Leeman diende hier op
n antwoord: Den Soesoehoenan mag die

Sen Kapitein Leeman paste hier op

wel zien. En bragt den Kapitein Lee-

Is goed, laat Soerapati nu maar komen, ik
wenste het wel; laat by by nacht of by

nan daar op den Soesoehoenan boven of

dag komen, ik zal hem afwachten. En
is den Radin Aria Sindoeradja daar op weg

Radin Narang Kasoema, den Radin Soe

le reduit, te zamen met Radin Aria, en

anata tot Damak; en den Pangerang

Tsjakra Ningrat, die met den Soesoehoe-

gegaat.

ian quamen:

L.

LVIII.

En heeft daar op Kapitein Leeman binnen in de met palen bezettede logie, eer
agtkantige reduit van steen opgeworpen;

Als nu den Soesoehoenan deze Reduit
jezag, en alles bevond in behoorlyk po¬

en na dat de zelve voltrokken was, zot

stuur van artillery en toebereiding van wa-

heeft hy daar op vier stukken kanon ge
plant, met hare kogels en kruit daar ne

enen te zyn, zoo was hy als met schrik
pevangen, of versteld en verbaast.

vens; met ontrent 2 of 3oo (hand-) granaten, die met kruit gevult en onder de

LIX.

reduit geplaatst wierden.

En zeide den Soesoehoenan aan KapiLI.

En zyn daar op weder afgezondene van

tein Leeman: Deze reduit is sterk.

LX

den Soesoehoenan afgeschikt geworden
namelyk Radin Aria Sindoeradja, en Te-

Den Kapitein Leeman gaf daar op tot

manggong Soera Wikrama, bekend ma

intwoord : Ja Soesoehoenan, dit eene stuk

kende , dat de Soesoehoenan over een wei-

nig tyds in de logie komen zou.

kanon kan rien duizend Baliers om hals

brengen, of wel andere buiten de Baliers,

die de E. Maatschappy quaat willen doen
LII.
LXI.

Sen Radin Aria Sindoeradja zeide ondertusschen tegen Kapitein Leeman: Den
Soesoehoenan is van zins , om zich in de lo-

gie wat te komen verlustigen, zoo dit den
Kapitein aangenaam is
LIII.

Den Kapitein Leeman antwoorde hier

Wanneer den Soesoehoenan deze woor¬

den van Kapitein Leeman hoorde, zoo

zweeg hy daar op stil, en smeel-lachten
n zich zelve, hy keerde achter om na Ra

din Aria Sindoe Radja
LXII.

En sprak den Soesoehoenan in een taal
jan
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. 1686. van Javanen, die van weinige verstaan
LXXI.

werd, alzoo de zelve alleenlyk een taal
van 't Hof is.

Den Soesoehoenan lachte (daar over) te
zamen met den Radin Narang Kasoema,

LXIII.

den Radin Aria Sindoeradja, den Radin

Zeggende tegen Aria Sindoeradja : De-

Socranata, en Pangerang Tsjakra Ningrat,

ze man neemt , of geeft dingen voor, om uit

keerende den Socsochoenan daar op weder
na 't Hof.

te voeren, als of by een heel gebergte inslikken , of een blixem-slag aanvatten wil-

LXXII.

de , en zyn makkers stinken nog niet, of
zyn nog niet eens verrot, het is nog geen

Ik maakte toen aan Kapitein Leeman

maand geleden, dat wy gezien hebben, hoe¬
danig die handen kunnen slaan, of vegten.

bekent, het geen den Socsoehoenan aan
Radin Aria Sindoeradja, den Radin Narang Casoema, en aan den Radin Soerana-

LXIV.

ta tot Damak gesproken had, wanneer hy
Den Radin Aria Sindoeradja antwoord-

op de Vesting was

de daar op den Soesoehoenan : Dit is hun

LXXIII.

gewoonte zoo, myn Heer : By aldien deze
haanen geen andere haanen (by zich) krygen,

Den Kapitein Leeman zeide daar op tot

zoo zyn zy niet met al waardig.

my : Waarom en hebt gy my dat niet wilLXV.

len zeggen , toen de Soesoehoenan daar tegenwoordig was

Den Soesoehoenan zeide daar op tegen

LXXIV.

Radin Aria Sindoeradja: Ja, het is zoo,

als gy zegt.

Ik diende daar op aan Kapitein Leeman:

En antwoordde daar op weder den Ra

Het betaamde, en paste niet, dat ik zulx
in de tegenwoordigheit van den Soesoehoe¬
nan zoude zeggen, vermits den Soesoehoe¬

din Socranata tot Damak : Het is zoo, myn

nan misschien hier over beschaamt, en dii

Heer : want waar dut deze haanen ook ko¬

tot zyn schande zoude opgenomen geweest
zyn: ike was toen ook geen Tolk, maar
een zekere zwart, die Klaas genaamt werd,

LXVI.

men te vegten, zoy hebben zy altoos andere haanen by zich.

was op die tyd Tolk.

LXVII.

LXXV.
Den Soesoehoenan zweeg daar op stil,

en smeel-lachte in zyn zelve

eens, als ie-

mand, die zich spotagtig aanstelt.

Den Kapitein Leeman zweeg hier op
voorts stil.

LXXVI.

LXVIII.
Den Kapitcin Leeman vraagde daar op
aan den Soesoehoenan : Wat zeggen Sindoeradja, en Soeranata:

Zeven dagen daar na quam een zekere Koopman van Japara op Cartasoera,

om het lyk van de Heer Commissaris af
te halen, en na Japara te voeren

LXIX

LXXVII.
Den Soesoehoenan gaf daar op tot antwoord: Niets, als dat zy tegen my zeg-

Twee dagen daar na wierd het lyk van

gen, dat uwe Vesting sterk, en dat de zelve moejelyk en bezwaarlyk van iemant te
bemagtigen en in te nemen is.

de Heer Commissaris van Cartasoera na

LXX.

Luitenant Egel aan den Soesoehoenan, om

Japara afgevoert, brengende den Koopman Heinen het zelve na Japara af. Twec
dagen hier na zond Kapitein Leeman den
na de groetenis, aan den Soesoehoenan be-

Den Kapitein Leeman zeide daar op :

kent te maken, als dat de Heer Gouver-

Het is zoo, Soesoehoenan, wat voor een vy¬
and het ook mag wezen, al was het nu

landers, die op Cartasoera waren, na Sa-

jegenwoordig , zoo ben ik daar voor niet be¬

marang te keeren hadden.

neur Generaal belast had, dat alle de Hol-

vreest, dat eene stuk van my leit regi na het
huis van den Soesoehoenan gewend.
IV. Deel

s

Dog
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hier zyt, gy zyt zoet met de mont, maar Ae. 1686.
valsch van hart. Wagt nog wat, gy alle
zult het daar na wel zien.

Dog wat den Soesoehoenan hierop aan
den Luitenant Egel tot antwoord gegeven

LXXXIII.

heeft, en wect ik niet, vermits den Luitenant Egel zyn bericht daar van aan den

Sen Pangerang Tsjakrs Ningrat, en

Kapitein Leeman in de Hollantsche taa alle de Grooten, antwoorden daar op :
dede, die ik niet en verstond; maar tegens den avond te zes uuren quamen afgezondene van den Soesochoenan in de logie, namentlyk den Pangerang Tsjakra
Ningrat, den Radin Aria Sindoeradja,

den Radin Narang Casoema, den Radin
Soeranata tot Damak, Kijaij Depati Oc

Wat quaat heeft den Soesoehoenan aan de

E. Maatschappy gedaan; en wat teken en
blyk is 'er, dat den Soesoehoenan met de Ba¬

liers in een verstant zoude vezen, of met
haar te zamen beulen.
LXXXIV.

rawan, den Temanggong Soemawarata,

den Temanggong Socra Wikrama, den
Temanggong Mangoenoenan, en den

Ingabei Djawa Raga

Den Kapitein Leeman gaf daar op tot
antwoord : t is genoeg, daar zyn tekens en

blyken genoeg, dat den Soesoehoenan tegens

de E. Maatschappy ten quade geneigt is, of

LXXIX.
Sen Pangerang Tsjakra de Ningrat zeide
tot Kapitein Leeman: skben van zyn Ma¬
jesteit den Soesochoenan, en van alle de grooten aan Kapitein Leeman gezonden

haar quaad tocbrengt.
LXXXV.

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat, en al-

le de Grooten, zwegen daar op stil.

LXXX.

LXXXVI.

Den Kapitein Leeman antwoorde daar
op- t Is goed : dog tot wat einde zyt gy

tot Damak weder vragende aan Kapitein

van den Soesoehoenan aan my gezonden.

Leeman : Gaat den Sulthan van Tsjeribon

Verder zoo sprak den Radin Soeranata

mede met ulieden weg, of niet:'

LXXXI.
LXXXVII.

Sen Pangerang Tsjakra Ningrat sprak
daar op: lk ben van zyn Majesteit den

Soesoehoenan gezonden, dat ingevalle het

Den Kapitein Leeman antwoordde daar
op van ja want alle de gene die met de Heer

zoodanig van den Kapitein Leeman voor

Commissaris mede getrokken zyn, keeren nu

raadzaam geoordeelt werd, en het aldus

alle met my weder te rug.

kan ingeschikt werden, gy tog zoo ten eersten niet uit Cartasoera wilt vertrekken;
want wie weet, of de Baliers, hoorende

LXXXVIII.

Den Radin Aria Sindoeradja zeide daar

dat de Hollanders niet meer op Cartasoera
zyn, niet weder afkomen, en aan den Soe-

op tot Kapitein Leman : Den Radin Poe¬

soehoenan een verwoesting en andere onlu-

lang Djiwa tot Sammanap, behoort op Car¬

sten en leed toebrengen. Daar en boven heeft

tasoera te blyven, om den Soesoehoenan te

den Soesoehoenan geene medemakkers, waar

bewaren want voor tegenwoordig weet ik

op by vertrouwen kan, als alleen de E

nog niet, wat den Balier, dezen duivel,

Maatschappy, en om deze reden is het, dai
wy alle aan u afgezonden zyn.

van wille en voornemen is te-doen.

LXXXIX.
LXXXII.

Den Kapitein Leeman diende daar op :
Ik kan nog vermag op Cartasoera niet te blyven, alzoo 'er ordre en last van de Heer

Generaal gekomen is, waar by ons uitdruk

Den Kapitein antwoorde daar op: lé
kan hem op Cartasoera niet laten blyven,
alzoo hy van de zeekant gekomen is, en we-

der na de zeekant vertrekken moet

kelyk aanbevolen werd, van Cartasoera te

XC.

vertrekken. Voorts waarom zegt den Soe¬
soeboenan, dat by geene medemakkers heeft

die by vertrouwen mag Hy ontbiede maar
de Baliers om weder te keeren; en die zullen dan de medemakkers van den Soesoehoe¬

nan wezen. Verders, alle gy Grooten, die

Den Radin Aris Sindoeradja zweeg daar
op voorts stil.

Den
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wy morgen vroeg alle met den anderen teAr 1636.
XCI.

rug ons ob rees te begeven hehben.

Den Radin Soeranata tot Damak zeide
tot Kapitein Leeman: Den Sulthan van
Tijeribon, zoo het den Kapitein eenigzins
goet vinden kan, laat die op Cartasoera bly-

XCVIII.

Den Sulthan zeide : ’t Is goed, het is
my lief, dai wy 2oo dra zullen vertrekken.

ven vermits den Soesoehoenan zeer begee-

XCIX.

rig na hem is , en groot verlangen heeft, om
hem ontrent 5 of 6 dagen te mogen ontmoe
ten , en zal den Soesoehoenan hem daar na

weder na Tsjeribon laten geleiden
XCII.

Den Radin Socranata sprak daar op tot
my : lk ben blyde , dat gy hier gekomen zyt,

om getuigenisse wegens shet bedryf ) van den
Sulthan te geven.

Den Kapiteim Leeman gaf daar op tot

C.

antwoord: Niet alleen dat den Sulthan van

Tsjeribon, zoo als gy zegt, zelve op Car-

Ik antwoorde daar op in de tegenwoor-

tasoera niet verblyven zal, maar zelfs zal

digheit van den Sulthan, en van den Lui-

er niet een enkele slaaf van hem aldaar

tenant Egel, zeggende tegen Radin Soe¬

mogen gelaten werden.

ranata: lk ben niet gekomen, om te belui-

steren, en ook niet om getuigenisse te geven,
XCIII.

wat heb ik te doen, met het geen dat Prin-

cen verhandelen, of wat leid my aan haar
Alle de Grooten, die van den Soesoe-

zaken gelegen.

hoenan afgezonden waren, zwegen verder
stil, en gingen daar op alle weg.
XCIV

CI.

Den Sulthan pastede daar op in antwoort
aan my, oom Soeranata, en den ouden

’s Avonds ontrent tien uuren , quamen Pangerang Tsjakra de Ningrat, en der
Radin Soeranata tot Damak by den Sul-

broeder Tsjakra Ningrat hebben hier geen
zaken te verhandelen gehad, of verhandelt

than van Tsjeribon, dog wat hunaanbren

CII.

gen en toeleg, of tot wat einde het zelve

reweest is, weet ik niet, alzoo ik van den

Ik zeide daar op tot den Sulthan: Myn

Sulthan gelast wiert buiten tegaan Wan

Heer, de reden waarom ik van Kapitein

neer het nu dicht by twaalven in de middernagt was, zoo riep Kapitcin Leeman

dere , als alleen om Tolk te wezen van den

my, om my by den Sulthan te zenden;

dog ik zeide tegens Kapitein Leeman, ik
derve het nu niet bestaan, om binnen by
den Sulthan te gaan, vermits Pangerang
Tsjakra de Ningrat, en den Radin Soe-

Leeman ben gezonden geweest, is geen an¬

Luitenant Egel by myn Heer. En zweeg
den Sulthan daar op stil, gaande den Luitenant Egel daar op weg, en ik met een

CIII.

ranata (tegenwoordig) aldaar zyn.

’s Morgens, als Kapitein Leeman zich
XCV

op reis wilde begeven, en uit Cartasoera.
trekken, zoo quam den Soesoehoenan in

Den Kapitein sprak daar op : Gy zyt gek,
gaat gy maar met myn gelastigde, den Luitenant Egel, gy zult maar alleen Tolk we-

de logie, zonder dat ik gehoord heb, wat

den Soesochoenan tegens Kapitein Leeman

al gesproken heeft gehad.

zen.

CIV.
XCVI.

Want zoo als wy uit Cartasoera trokIk ben aldus te zamen met den Luite-

ken, zoo trok den Sulthan van Tsjeribon

nant Egel gegaan, wanneer den Pange-

voor aan, volgende daar aan Kapitein Lee-

rang Tsjakra Ningrat, en den Radin Soeranata by den Sulthan nog vonden zitten.

man en alle de Hollanders, en daar agter
Poelang Djiwa tot Sammanap.

XCVII.

CV.

Den Luitenant zeide tegens den Sulthan: den Kapitein laat alle de Staats-per¬

gevorderd waren, zoo quam aldaar Radin

zoonen van Tsjeribon waarschouwen, dat

Aria Sindoeradja en Pangerang Tsjakra

Wanneer wy nu tot de Koebon-Dalam

S 2
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Ningrat,
zeggende
den eerst-genoemde te- en bleven dien nagt op Tingkir. ’s Daags A 1686.
1686.
gens Kapitein Leeman: lk hen van den daar aan vervolgden zy hare reize weder
Socsochoenan gezonden, om u bekent te ma¬ en namen hun nagt-rust in Ongaran.
ken, als dat den Soesoehoenan den Radin ’s Smorgens daar aan begaven zy zich van

Soeranata, den Temanggong Soera Wikra-

Ongaran weder op reis, en quamen’s na-

ma , Ingabei Dijwaraga, en Rangga La-

middags ten ; uuren op Samarang

lana belast heeft, om u na Samarang te
geleiden.

CXIV
CVI

Toen verbeiden aldaar op Samarang tien
Den Kapitein Leeman antwoordde
Het is szeer) goed, ikzegge daar voor dank.
CVII.

dagen, tot dat de wint stil wierd, wanneer den Kapitein Leeman na Japara, en
de Sulthan na Tsjeribon voer alwaar, na
drie dagen op zee te wezen, aanquam.

En zyn daar op den Radin Aria Sindoe

CXV.

radja, en Pangerang Tsjakra Ningrat we-

Ten tyde, als den Sulthan na Cartasoe-

der na Cartasoera gekeert.

ra nog niet opgetrokken was, maar zich

CVIUI.

nog op Samarang onthield, zoo is den Ra-

din Soeranata tot Damak een of twee da-

En vervolgde Kapitein Leeman den Sul-

gen by den Sulthan gekomen, zonder dat

than, en den Radin Poelang Diuwa, daar

ik weet, tot wat einde het zelve geweest

op weder hare togt

is. Op Cartasoera is hy ook twee of dric

dagen by den Sulthan verschenen, be¬

CIX

vindende zich toen daar by den Sulthan

tegenwoordig alleen drie van zyne Staats

En quam den Radin Wira Taroena, de

lieden, namelyk den Temanggong Poerba Nagara, den Temanggong Djaja Mangthan van Tsjeribon; dog tot wat einde, en gala, en den Temanggong Nata Nagara

zwager van den Soesoehoenan, by den Sul-

met wat toeleg, is my onbewust, en ge
raakten tot het dorp, dat zy Amboe noe-

zonder dat ik verder iets daar van wete.

men, alwaar die nagt bleven rusten.

CXVI.

CX.

Wanneer ik op Cartasoera was, zoo
heeft Kapitein Leeman een Brief der E.
Maatschappy aan de Heer Opperlandvoogd

En verhaalde den Sulthan aan zyne lie
den van staat, namelyk den Temanggong afgezonden, waar in een brief van den
Poerba Nagara, en den Temanggong Dja- Scesoehoenan, en ookeen van den Sulthan
ja Manggala, zeggende hy Sulthan: Den van Tsjeribon, in dien van de E. MaatRadin Wira Taroena heeft my stlus op den
schappy gesloten, was; en heeft Kapitein
weg ontmoet, en alle de landen van het We- Leeman de zelve afgeschikt in handen van
een afgezondene des Soesoehoenans, die
ster Priaanggang geschonken, of toegevoegt
na Batavia ging, genaamt Nala Djaja
Twee dagen na dat hy die briefontfangen

CXI.

Den Temanggong Poerba Nagara, een
staats-man des Sulthans van Tsjenibon, en

had, wanneer den Kapitein Leeman meen

de, dat de zelve brief al op Samarang zoude aangekomen wezen, vermits den Ra-

den Temanggong Djaja Menggala, mede
din Aria Sindoeradja tegen Kapitein Leeeen dienaar van staat des zelfden Sulthans
man gezeot had, dat hy al weg was, ge
zeide daar op tot den Sulthan: Wat be¬
lyk den Kapitein Leeman daar op ook
scheid gaf myn Heer aan den Radin Wira
diende, dat het (zeer) goed was
Taroena bier op: den Sulthan zeide: Ja
het is goed; zoo de E. Maatschappy my de

zelve geeft ; want alle de Priaangan landen

zyn de landen van de E. Maatschappy.

CXII.

Den Temanggong Poerba Nagara, er

CXVII.

Zoo ben ik, om my wat te verlugten,
in het huis van den Pangerang Tsjakra
Ningrat geraakt, alwaar ik toen een groo¬
te brief zag, met ’t zegel der E. Maat-

den Temanggong Djaja Manggala zwegen schappy boven op, vragende ik daar op
daar op stil, gelykden Sulthan ook dede aan den Pangerang Tsjakra Ningrat Wat
is dat ' Die my daar op tot antwoord gaf:
CXIII.

Dit is de brief van Kapitein Leeman.

’s Morgens daar aan trokken zy voort,
Ik
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lk eischie de brief van de Pangerang
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maal toe in de logie gekomen, met dit A 1686.
voornemen, om den Sulthan van Tsjeri-

bon te komen vinden.

Tsjakra Ningrat; dog hy wilde my die

niet geven, en ben aldus weder weg gegaan , verhalende dit toen aan Kapitein

CXXI.

Den Kapitein Leeman gaf daar op tot

Leeman.

CXIX.

antwoord, hy mag, of kan by den Pangerang Depati niet komen, aangezien hy
Den Kapitein Leeman was ontsteld, als Sulthan van Tsjeribon, uwen vader, den
hy dit van my hoorde. Den Kapitein liet Soesoehoenan, nog niet gezien heeft; waar
daar op die brief van den Pangerang Tsja¬ op den Pangerang Depati voorts stil zweeg.
kra Ningrat vorderen, die de zelve de eer-

ste reis niet wilde laten volgen; maar de

Uit dit geschrift is middagklaar te zien,

tweede reis liet die de zelve aan Kapitein

dat den Soesoehoenan, en alle zyne Man-

Leeman volgen, die my daar op by den tri’s in hunne herten verheugd waren, dat
Sulthan zond, verzoekende een goed man ons volk zoo droevig vermoord was, voor
van aanzien, om die brief op Samarang al , zoo men het eene schrift met het andcaan het Opperhoofd Boeschor toe te bren-

re vergelykt, zynde dit niet anders, dan

gen. Den Sulthan beschikte daar op twee

een bittere wrok, en een opzettelyke wraak
geweest, aan dien Heer Gezant, over ’t
djastra, en Wira Darpa,de welke die brief lichten van die groote steen uit de Ryksmannen van staat, genaamd Soeta Wi-

op Samarang in handen van het Opper-

kroon, waar aan hy altyd geen ander,

hoofd Boeschot hebben besteld.

dan zyn Ed., geoordeelt heeft schuldig te
zyn.

CXX.

Ten einde, als Kapitein Leeman op Cartasoera was, zoo heeft den Soesoehoenan

En om zyne verradersche streeken, en
vuilen aanleg tegen ons, nog klaarder

voor ’t ooge der wereld open te leggen,
zullen wy aanstonds twee brieven, door

zich, tot zeven malen toe, in de logie ko- den Soesoehoenan aan den Keizer van Mamen verlugten, en den Pangerang Depati ningcabo op dien grond geschreven, hier

een zoon van den Soesoehoenan, is tot vier

op laten volgen.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
n Rief van haar Edelheden aan de Heer Thim, enz. Brief des Soesoehoenans aan den
Keizer van Maningcabo. Tagalze overzetting van nog een brief des Soesoehoenans
aan dien Keizer. Batavische overzetting. Nader bewys van des Soesoehoenans quaad

voornemen tegen ons. Wat haar Edelheden verder deden. En wat Socrapati daar
na gedaan heeft. 's Keizers schulden , en zyn verdere handel met ons.
It alles nu op Java , en aan het February, op 18 en 20, en per Egmond den 23 hier aangebragt, tot nog

LPHof, door des Soesoehoenans be¬

stel geschied zynde, zoo quam die

bedroefde tyding ook eindelyk op Batavia,

23

geen nader advyzen van u bekomen,

77

wegens den verwarden toestand van het

by schryvens van ons volk, dat nog bo- 72 Matarams Hof, en byzonder hoedanig
ven aan 't Hof was, van den 10, en van 27het met ons volk, die na de droevige

die van Japara van den 14 February, waar

moord van den Heer Gezant Francois

op haar Edelheden deze navolgende brief

Tak zalig met zyn gezelschap nog tot

aan de Heer Thim, mitsgaders aan de Heer

een getal van 248 blanke koppen hun
tot Carta Soera bevonden, zedert zal af-

de Hartog, en den Raad tot Japara, zonden.
Brief van

haar Edelheden aan

de Heer

Thien,
enz.

A PARA.
Aan den Heer gedesigneerdTer-

77gelopen, en wat hun verder zal weder-

varen zyn, daar wy niet zonder rede77nen

voor jegenwoordig wederomme wat

naats Landvoogd Joan Hen¬ meer bekommeringe ontrent vermeenen

rik Thim, en aan den E. Joan- te stellen, als wel doen wy boven gemelde uwe letteren ook die van den Soe¬
nes deHartog Opperkoopman
2 soehoenan ontsingen, welke brief-draen Opperhooft; nevens den
Raadt.

Erntfeste, wyze, voorzienige,
zeer discrete.

IVIY zyn verwonderd, dat wy na
Wuwe schryvens van den 11 en 14

17

gers, te weten, eerst Nalladjaja op den

37 22

2
27

dito, en de andere twee zedert op

primo dezer hier verschenen zyn, en
vry wat verbaest schynen, en al weder

33 hun verzending verzogt hebben, ’t gunt
77 wy voor als nog uitstellen, tot nader
20

bekomen kennisse van u E. wegens den
5 3

ver-
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1636. ; verdere toedragt van zaken, hebbende
zich gemelde Naladjaja vry verzet ge
vonden , wanneer hem onzen eerster

VINGEVAN
dien zy 'er kans toe zien, maar magt e 1686.
geven zal, zoo haast mogelyk, ’t zy dar
met, of zonder zyn Hoogheits toestaan,

of kennisse, zelve af te trekken, zoo ze
het maar eeniger maten deryen onder
hem zelfs by, of ontrent den Soesoc
hoenan, en voorgevallene moort gezien winden, te meer, wanneer den Sulthar
Anom van Tsjeribon, en van Sammate hebben, en dat zyn berigten deswe
Macassaarzen brief-drager overtuigde

gen in veele met de waarheid niet ove
een en quamen. Boven dien is op der

nap als Samarang, gelyk het nog scheen
zich by en onder de onze hun houden

26 February den borger Adriaan Ha-

dat alle de zelve ook in deze gesteltenis

velaar, die wy op zyn verzoek weder

van zaken ook wel nader uit onzen name mag aangezegt, en aangeschreven

als Sergeant in dienst hebben aangeno
men, toegebragt, een briefje van der

werden, en dat zy alle met de onze af-

Tagalzen Resident Lambert Pitavin
dato 24 dito, 't welk, hoewel wy gif-

Tsjeribonze Prins wel ten eersten we-

sen , uwe al voor ontfang dezes zal ter
kennisse gekomen zyn, egter in copis

tyd nu niet gesteld is, om ons voorig

hier by legt, nevens ook de overzet

goed voornemen tusschen Tsieribon, en

ting van de daar nevens gezonde onder
schepte Maleitze brieven, die door der
Soesoehoenan, en zynen Ryxbestierder

den Soesochoenan zoodanig te konnen

Amirang Cassoema, aan den stroopen

nap hun met de Mataramze quaataardi

den genaamden Koning van Manicabo,

ge Grooten zullen inlaten; want het

komen, na de stranden, en wanneer de

der na huis zal mogen gaan, alzoo de

ten einde brengen, zonder dat wy ook
vertrouwer, dat immer die van Saimma-

die met een deel geboefte, en roover

schelmstuk is te groot, daar van de gezich op Eilliton onthoud, zouden zyn dagten by ons leggen, dat byzonder
geschreven, en al byzonder zyn ont

Amirang Cassoema, en ook Pangerang

dekt, welke afgezonden en mede opge

Sacra Ningrat met zyn valsche gemaakte bohay, gansch niet vry zyn, want zi

stierden Javaan wy voor eerst hier in'

; kasteel hebben vast gezet, hoewel hr

rond uit betuigt, de zelve verraderlyke

beide, nevens andere meer; al van eenige jaren in ’t byzonder, voor booze

brieven met eigen handen van Amirans

en ons quaatwillige geesten, by den lof-

Cassoema tot Carta Soera te hebben ont

sen en laffen Soesoehoenan te boek ge

fangen, en dat een of twee dagen voor
de verschyninge of moord van den Heer
Gezant Tak aldaar, alzoo by zegt der
zelven in den weg ontrent Tinker te
hebben ontmoet; dog van den inhoud

staan hebben. Dan zoo ons volk tot nog
niet afgekomen waren, zullen uwe hun

ten spoedigste nader onze ineining aanschryven, en met raad en daad daar in

ten besten helpen, en konnen u E. nog

dier brieven niet te hebben geweten

zy, tegen onze hoope op de een of de

’t gunt zig buiten twyffel nog wel nader ten eenen, of ten anderen tyd za
ontdekken, en een bewys zoude wezen
dat de schelmze moort aan de onzen

ander wyze ’er dan voor eerst geen gat

voorbedagtelyk gebrouwen, en gepleeg

staat te volgen, met onze nader ordre,
dewelke in alle manieren tot het afkry-

moet zyn, inwylen dugten wy, dat de.

in zien, dan moet het wagten tot de

komste van de E. Commandeur Jan Al

bert Sloot, die binnen 3 of a dager

ze agterhalinge dier schelmze briever

gen van ons volk van Carta Socra, za

(zoo ze waar, en dan gelyk het misschier

blyven, hoedanig zig het werk ook we

is, ook al over meer wegen afgeschikt der ten goede, of van goede belofter
mogten vertoonen, om dat wy op zoo
Hof zal bekent, en hare quade ontdek- losse, en redenlooze Javaanze regeerinkinge van te meer beweging wezen, er ge voor eerst geen zekeren staat meer

zyn) nu al lange aan des Soesochoenan:

ons wel de voornaamste byzondre ver
zouden derven maken, en van der Balegentheid geven, de spoedige afkom lize schelmen vlugt, en werwaarts heen
ste van al ons overig dierbaar volk van nog geen genoegzame blyken bespeu
Carta Soera, waar toe voor eerst, en ren, zoo wel als de schandige, en laffe
voor al onze intentie legt, om ’t zelve verklaringe des Soesoehoenans, zoo in
door alle bedenkelyke middelen te be y zyn brief aan U E als aan ons, dat hy

tragten, gelyk wy, indien het voo
ontfang dezes nog niet mogte geschied

zyn Javanen tot geen vegten konde kry
gen

zyn, uwe gezamentlyk aanbeveelen
hare beradingen daar over ernstig te la
En dewyle wy dit droevige toeval,
ten gaan, het zy gy dat by veinzinger
en die moord, ’t geen hier en alomme
der Javanen, dog of wel ook op de be
onder de omleggende Vorsten, en vol¬
leefdste, en minnelykste manier, en met ken, zal rugtbaar werden, ook ten eer-

kennisse van den Soesoehoenan komt te sten aan den Sulthan van Bantam hebdoen, of anderzints, dat men hun, in ben medegedeeld, zelfs met ’t lezen van
de
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weduwe in ’t een en’t ander de hand A 1656.
geboden werden; en dewyle in deze wel
cenige quade toeleg tegens de E. Maatschappy hierom her zoude konnen schy-

27

nans, zoo hebben wy niet ondienstig
geagt met onze nu afgaande brieven aan
Radja Palacca, en Radja Goa op Ma¬
cusser, ook breede kennisse, na vereisch,

27

daar van te geven, en met eenen byeen

geheime brief ’t verder nodige van onze
imcining deswegen aan den E voorzitter,
Willem Hartzink te belasten, en te be¬
27

nen te zyn, of werden gebrouwen , zoo
moeten U E. naaukeurig alles ontrent

het Mataramze Hof nader tragten te ont-

17

dckken, en ons vaardig kenimsse vervol¬

gens’er van geven, zonder dat wyverder jegenwoordig zullen gaan, als de re-

veelen, mits welken wy U E by dezen

gelasten het Jagtie Cadiri daar na toe niet
op te houden, om dat het nog verder
opTimor wezen moet, maar ten eersten
na Macasser voort tezenden, en daar be-

commandatie van alle vercischte voorzigtigheit, en konnen daar om het ver-

zyden ook nader in 't geheim gemelden
E. Voorzitter Hartzink aan te schryven,
27
en te waarschouwen alle de nadere be-

2 van

27
77

scheiden, die UE. na de meeste waarheid van 't Matarams Hofs gedoente

en haren aan-en toeleg tot die tyd toe zullen zyn te vooren gekomen, en hoe
verre den Soesoehoenan, of welkc Grooten daar mede meest ingelaten zyn, en
77

wat UE van ’t verder gevolg van dien

anderen van 't Commissariale besluit van

de Heer Tak zalior. in 't opontbieden

den Kapitein Jan Struis van Soera-

baja, en ’t niet verkoopen van den ouden Ryst goedkeuren, zynde tot ver27 zekering van de onzen, in dien Soerabaja’sen Oost-hock de Fluit Naardermeer ook meest gereed, om in’t voor-

77

bygaan over Japara met eenige Soldaten,
en U E. nader schryven expres derwaarts
te vertrekken, waar mede wy dezen
zullen besluiten, en verblyven

77

27
27

77

en ook de schelmze Baliers gissen, en
Onderstond,

van de naaste zekerheit oordeelen, op

dat zich den E. Hartzink tot Macassar

OE goede Vrienden,

daar van ten dienste der E. Maatschap-

schappy, byzonder ontrent Radja Boni,

Was getekent :

ende verdere Koningen, en Grooten

Joan 's Camphuis , Antoni Hurdt

aldaar na onze last ten beste, en voor-

17

27
22

W. van Outhoorn, R.V. Goens,
Mart Pit, Cornel. van Quaelberg,

zigtigste moge bedienen, en ’er na rigten.

27

Joan van Hoorn, Saint Martin,
en Thomas Slicher.

Het schip Macassar gaat nu voor af

met. blanke en. Mardykers,

27
27

In margine

Soldaten , die voor eerst, ’t zy aan boord

verblyven, of op Japara aan land ko-

men zullen, na U E dat nodig en dienstig agten, tot de verschyninge van den
E. Bevelhebber Sloot, den welken met
nog een deel volk staat te volgen, be¬
zyden ook eenige schepen, om ten spoe¬

digsten het gereede hout, en andere

BATAVIA in ’t Kasteel den 6Maart A. 1686.
Wanneer men nu hier op twee brieven
van den Soesoehoenan, aan den Keizer van

Maningcabo op dezen zelven dag geschreven, zoo als die hier volgen, aan-

dagtig leest, zal men ten vollen over-

noodzaaklykheden, die langs de kust in

tuigt zyn, dat deze Vorst, en zyn eerste

voorraad zyn, in te nemen, en ons toe

Staatsdienaar, geenzins iet goets met ons

te brengen, de welke al vervolgens, als
ze maar gereced zyn, staan afte zeilen;
in middens is onze ordre, dat den Heer

op dezen tyd in den zin gehad hebben.

20

De Batavische overzetting

Gouverneur Thim, en ook al de scheepen, die voor de Ooster-Landvoogdyen

van des Soesoehans brief,
aan den Keizer van Ma:

nog op Japara zyn, nevens ook het Jagt
27 Boswyk, dat nu mede nog voor Banda
7

ningcabo, was aldus.

afgaat, te zamen tot de komste van den

E Sloot daar nog zullen blyven vertoe
ven, of by onverhoopte vertoeving van
indispositie van zyn E- onze als dan na17

In de name Gods des barmber¬
tigen ontfermers.

73

27der

te geven last inwagten, konnende

7

Eze brief van onderdanige groete-brief des

27

inwylen de weduwe van den E. Jere

nis doet uw zoons zoon, den Soe- Soelochoe

mias van Vliet, die nu na Macassar vertrekt, op de Fluit Voorschooten over-

77

gaan, nevens ook den Eerw. Predikant

27

27

Do. Francois Valentyn, en den Koop¬
man Lofzang, om te zanien na Amboi-

na voort te raken, en zal de voorzeide

soehoenan Ratoe Amangkoerat Sinapat
27

77

27

Ingalaga van het land Meza Java bren

nans aan

den Keizei
van Ma-

gen, voor ’t (aangezicht van myn groot¬ niegedts.
vader Padoeka, den grooten Sulthan
van Pagar Roejong, welke oezit het

lant van Maningcabo, welke begenadigt
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digt is van onzen Heere, dien welda- geen magtiger Sulthan te vinden is. A° 1656.
2
digen Koning, welke gezegend is door Die in een stad woond, omcingelt met
77
77

77

de voorspraak van onzen Propheet Mo¬
hhammed, den gezant Gods. God geve
hem zyne genade en zegen, welke ge-

zegend is door de voorspraak van alle af23

gezondene Propheten. God geve hen

zyn genade en zegen; welke met een
27 lang leven in deze wereld is begunstigt
7 van onzen Heere. Dien goedgunstiger

27 yzerc

muuren, dierhalven myn toevlugt
tot myn Heer den Sulthan neme, en
2 buige my eerbicdig voor den grooten
27 Sulthan van Maningcabo, want wy te
27

27

te zamen een Mohhammedaans geloof
hebben.

77

23

Hier nevens wensch ik den Sulthan

alle zegening en rykdommen op deze
Koning, welke in deze wereld welstand 77 wereld, daar den Sulthan geen groote
27
23 heeft verkregen met alle zyn leden en
21 begeerte in heeft: want hy is als heihoogheid van zyne Eerwaardigheid, is 2¬ lig; dierhalven ik, benevens myn zoon
bekent geworden te zyn de grootvader 27 Pangerang Depati, en Radin Amirang
27

17

77

van zyn zoons zoon. Dat hy verhoogd
werde tot de hoogheid dezer wereld.
Dat geve hem God in eeuwigheid.
Verder gelieft te weten, dat den Pa-

2

21

27

27

door de Christenen, daarom andermaa

Pafir voor de voeten uwer Majesteit,

den grooten Sulthans hulpe verzoekc;
want ilt hebbe als geen gebied meer over
myn volk. Helpt my nu dog, en laat

om aan de zelve ootmoediglyk aan te
de brief van myn eerbiedigheid
Myn hoogheid is Koning van Meza Ja

my niet verlegen, hoog-geagte Sulthan

va. Tegenwoordig zoo verzoelk ik dan,

uw zoons zoon zynde, degunstige hul
pe van grootvader Padocka: want te

dezer tyd werd myn land groote quel
21 ling, schade, verdriet, en geweld aan
277

staat anders gansch verwoest te werden

doeka, uw zoons zoon zend Langlang

27 bieden
22

Casoema, ons verootmoedigen voorden
grooten Sulthan van Maningcabo hem
biddende om vergiffenis : want myn land
77

Den brenger dezes, is Lang Lang
Pasir, die uit myn naam zich voor de
27

Onderstond,

gedaan door de Hollandsche Christenen.

daarom verzoek ik, dat grootvader Pa2 doeka my geliefd te helpen, om dat ik
27

Gccollationeerd, accordeerd, Batavia den
6Maart A°. 1666.

te zwak ben, om het land van Java te

Was geteekend

bestieren, als alleen met de hulpe van
grootvader, op den welke ik dag en
nagt hope van den beginne tot den cin-

ABRAHAM van RIEBEEK, Secrciaris.

de toe. Myn welvaren bestaat in de
77

voetbank uwer voeten nederouigen, en

de aarde kussen zal.

hulpe van grootvader Padocka.

Het

einde.
Onderstond

Gecollationeerd, accordeerd, Batavia in 't
Kasteel den 6 Maart A°. 1686.

Was geteckend,

Wegens deze en de volgende brieven
nu, schreef het Tagals Opperhoofd, Lambert Abraham Pitavin, nevens Pieter Sa-

bel, den 24 February Ao. 1686 aan haar
Edelheden, dat hy toen zeven dagen geleden, door zynen getrouwen Loera Nat-

ta Diwangsa vernomen had, dat, zoo 'er
eenige brieven (gelyk het gerugt was ge-

ABRAHAM van RIEBEEK, Secretaris
Tagalze
Greeter.

1og.

overzetting van een brief zyn, gelyk hy dan ook, hem doende gedoor den Soesoehoenan A¬

vangen zetten, die beide brieven van hem

mangkoerat Sinapati In-

bekomen had, welke hy, zoo de eigene

galaga aan den Sulthan van
Maningcabo geschreven

thans zynde op Biliton,
volgens ’t zeggen van den
Gezant Ney Dieuwa, a-

lias, Lang Lang Pafir, nuu
genaamd.

alle zegenwensch aan myn Heer
2
een brie
der
soesoe- den Sulthan van Maningcabo, zoo
Van nog

hoenans
aan dien

Keitet.

komen waren, die dan over land door Ney
Dieuwa van Cartasoera moesten gebracht

in geel armozyn genaeid, als ook de door

hem overgezettede, met den borgerN.
Havelaar, nevens deze Gezant Ney

Dieuwa, of Lang Lang Pasir, zelf, aan
haar Edelheden nu overzond.

In de naem Gods des ontsermende ontsermers.
27

77

nu in een bedroefden staat is geraakt,
7

bestiering op het land van Java-

Dezen zend ik nevens den brief van

doe ik, Soesoehoenan Amangkoerat Si-

2 napati Ingalaga, die weet, hoe dat Java

Eze brief van onderdanige groete-Batavische

tenis komt van Anga Beisu Ami- overzetrang Casoema, welken aanbevolen isd’ ting.

27
7

uw zoons zoon, den Padocka Soesoe-

hoenan. Ik doe myn onderdanige groe-

en dat ons ’t water aan de lippen staat,

21

en dewyl wel verzekerd ben, dat en

tigen Heilige Majesteit den Sulthan van

tenis voor het Hof van den grootmaghet

A VA.

GROOT

. 1686 , het land Pagar Rocjong, welke groo-

hoe langer hoe meer ontdekte, dat alles aan
t hof maar schelmery was.
Alles, wat haar Edelheden hier ontrent Wat haar

telyx begunstigd is van onzen God Die

goedgunstigen Koning, welke gezegend
is door de voorspraak van onzen Pro

konden doen, bestont zoo ras, en zoo voor- Edelheden

pheet Mohhammed, den Gezant Gods;
welkc gezegend is door de voorspraak
77

27

geve haar zyne genade en zegen, welkc

gebragt.
Naderhand vonden haar Edelheden den

zoedgunstigen Koning, welke in deze
wereld welstand heeft ontfangen mei

2

27

verder de -

den.

dat ons volk behouden mogt werden af-

gunstigd is van onzen Heerc. Dien

27

27

zichtig, als ’t mogelyk was, te bezorgen

van alle gezondene Propheten. God
in deze wereld met een lang leven be-

77
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was) een groote verslagenheid, alzoo men Ar 1585.

alle zyne leden.

Vorder geliefd te weten dat ik, dien

Anga Beisu Amirang Casoema, welke

1i Maart A°. 1694 goed, om Poegar van
Java te doen opbrengen, tot welken einde van haar ook wel uitdrukkelyk twee
schepen gezonden zyn.

Wat nu den roover Soerapati betrof En wat
deze nam, na dat hy den Keizer veel van ook

Socra-

pati daar
my onderdanig vernedere tot onder het zyn beste paarden, krissen, en alles wat na gedaan
hy maar grypen kon, ontroofd had, de hecft.
stof
van
uwe
grootmagtige
Majesteit,
dat
27
ik, zeg ik, myne onderdanige eerbie- vlugt na Passaroewan, stellende al ’t land
digheit kome doen, om dat ik Anga Bei¬ daar ontrent, tot ’t Prinsdom Madion en

su Amirang Casoema door den Soesoe¬

Pranaraga toe zoodanig onder zyne ge-

hoenan gesteld ben, om het land van
Java te bestieren-

hoorzaamheid, dat de Keizer daar aan 21

27

der beste landvoogdven, die deze roover zoo

Vorder is het, dat ik tegenwoordig

reel jaren na die tyd (gelyk ons in 't ver-

zeer myn hope gesteld hebbe op de hulpe van uwe Majesteit. ’t Einde.

volg nog blyken zal) bezat, niet het al-

73

God is de allerwyste.
Onderstond,

erminste gehad heeft.

Wel is waar, dat hy daar 7 of 8 jaren
aan een wel door honderd duizend Javanen bezet is; maar die zyn Ae 1697 on-

verrigter zake wedergekeerd, behalven dat
Gecollationeerd, accordeerd, Batavia in t
Kasteel, den 6Maart, Ae. 1686.

Was getekend,

hy jaarlyks nog eens of tweemaal een zwa¬
ren inval in’t land van dien Vorst zelftot

aan Cartasoera deed, daar hy dan gemeenelyk 1 of zooo vrouwen en kinderen,

ABRAHAM van RIEBEEK, Secretaris.

en ook veel beesten, en graan roofde, verbrandende al, wat hy nietmedenemen kon,

Nader be

Ook vond men in het nader schryven

wys van

harer Edelheden den 27 February Ae. 1688

des Soesoe

aan de Heer voorzitter van Macassar, dat

hoenans

t geen de Javanen, zonder hulp der E.
Maatschappy, niet konden beletten.
Nu môet men weten , dat ’s Keizers ou sKeizers

zy tot nog toe niet anders konden zien,
voornemen of de Soesoehoenan, en zyne dienaars van

de schuld door de daar op gedurig nog ge-

staat, zogten zich maar van de beloften

tyd tot tyd by de E. Maatschappy gedra-

en schuld aan de E. Maatschappy te ontslaan, en zich van ons onafhankelyk te

gen, zoo merkelyk vermeerderd is, datons.
die eindelyk Ae. 1682 ettelyke tonnen

quaad

tegen ons

schulden ,

volgde leger-lasten en groote onkosten van en

maken; alzoo zy ook uit Siam bericht be-

gouds, behalven de renten der oude schuld,

komen hadden, dat hy aan dien Koning

beliep, waar op die Keizer 260000 ryx-

door Gezanten om hulp tegen ons verzogt,
en geklaagt had, dat wy de Macassaren in

daalders betaald, en zich zedert nergens

zyn land, en ryk ontboden hadden; hoe¬

wel de Koning van Siam zyn verzoek af-

E. Maatschappy schandelyk in hare voorregten benadeeld, om welke reden de E-

Dewyl het dan bleck, dat deze Vorst

Maatschappy zig ook in ettelyke jaren 'er

maar moeite tegen ons zogt, zoo belastten

na met hem niet gemoeit heeft, en moge-

zy de zaken op Macassar zoo lang dragende te houden, tot dat de zaken van Java

moeit hebben, indien zy ler door een an-

in een beter staat zouden zyn.
Ik was (gelyk uit dien voorgaanden brief
van haar Edelheden blykt) te dier tyd op

sel met

mede gemoeit, maar in tegendeel zyne
verbonden verbroken, overtreden, en de

geslagen had.

lyk zou zy 'er zich nog niet mede ge-

der voorval niet als weer ingewikkeld en

ingedrongen was, alzoo dezen Keizer niet

lang 'er na leefde.

Japara, en zag daar (gelyk geen wonder

IV. Deel.

7

zyn ver-

dere han-

DER¬
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EERSTE HOOFDSTUK.
Oesoehoenan Amangkoerats dood A°. 1703. Pangerang Depati Anom, zyn zoon tot
Dzyn vervanger door hem verklaart. Zyn wreden aara. Hy, en Poegar, zenden gezanten. Haar Edelheden keuren zyn aansielling niet goed. Redenen daar af. Wy-

zen Pangerang Depati af. Zyne gezanten veragtelyk behandelende. Erkennen Pocgar als Keizer den 19 Juny 1704. De Javaansche oorlog daar uit gesproten. Eerste
togt na Java Ae. 1704. Die ons zeer wel gelukt. De verdere togten. Haar Edelbeden , bericht aan verscheide Koningen gevende , kregen zeldzaam aniwoord. Poegar,
en zyn zoonen beschreven. Des nieuwen Keizers gedrag, en eernaam. De iveede
veldtogt A°. 1705. Sterkte van ons leger. Edelmoeuige daad van den Heer de Wil-

de. Djaja de Ningrat komt tot ons over. Kaarije van dien optogt. Sterête van 's vyands leger. Dat zonder slag of stoot op de vlugt gedreven wierd. Verscheide Grooten komen tot ons over die in genade aangenomen verden. In wat gevaar de onze in
Cariasoera raken. De Keizer voorgesteld ter ordre van den Heer de Wilde. Onze
douden. Nieuw verhond door de Heer de Wilde met de Keizer gemaakt. Waar by

hem een groote schuld quytgescholden werd. Waar Pangerang Depati na toe gevlugt,

en hoe hy door Soerapati gehandeld is. Besluiten om Pangerang Depati re vervolgen.
En Socrapati te straffen. De derde veldtogt A° 1706 onder de Heer Knol. De vo¬
rige Leger-Predikant. De schryver by haar Edelheden als Leger-Predikantge¬
by
koren. Zyn vertrek van Baiavia. Zyn komst op Samarang. Deftig onthaal
den Kapitein der Chineezen albier. En ’t bezoek by den Javaanzen Landvoogd be¬
schreven. Nevexs eenige danszeressen, en Diaja de Ningrat. Des schryvers komst
te Japara. En onthaal aldaar by ’t Opperhoofd, en den Javaanzen Landvoogd. Des

zelfs komst op Soerabaja. En op Gressic. Ziet den Landvoogd in de Ren-baan stryden. Nader beschryving van dit rennen. Gaat het graf van Sulthan Ampil zien.
Komst van den Commandeur Knol, en andere Heeren, ook van den Prins van Madu¬
ra. Die by den Prins van Socrabaja onthaald werden. Beschryving der gasten. En
der maaltyd , door de Princes van Soerabaja toebereid. Die in haar trotsheid nader
beschreven werd. Statelyke verwelkoming van den Prins van Madura , en zyn stoet.
Gemeenzaambeid van dien Prins met den schryver. Geschenk door de Heer Knol,

en twee oppassers tot des schryvers dienst gegeven. Strenge kryss-ordre van den Prins
van Madura. Nader beschryving van den zelven. De Brigade's van ’t leger ver-

geven De schryver predikt, en doopt hier eenige kinderen Het slegt leven der bedienden op
Java. Wapen-schouwing der troepen. Sterkte des Legers. En van ieder Brigade.

Zien de Olifanten van den Prins van Soerabaja danszen, enz. Pangerang Depati
Anoms neiging, om over te komen. Des schryvers tocht na Gressic, en zyne verrichting. Groot gevaar van te verdrinken.
Socsie

°. 1703 in April, quam Soesochoe-

Geen Javaan dorst zyn moye wyven, zyn wree-

hoenan

nan Amangkoerat, na 26 jaren re-

of andere fraejjgheden aan hem laten zien, den aard.

Amang-

koerats
dood Ar.

1703.

geerens, te sterven, hebbende zyn of hy was die quyt, en een man des doods
zoon, Pangerang Depati Anom, tot opvolger in’t Ryk, als Keizer van Java,

met goedkeuring van alle de Ryks-Grooten, verklaart.
Depati A¬

er by

Na dat nu deze jonge Vorst tot zyn va-Hy , en

dars throon dus verheven was, zondhy Poegar,
zendenGeaanstonds Gezanten met een brief naBa¬

zanten.
Dit was toen een Prins van 33 of 34 tavia aan haar Hoog-Edelheden , om ken-

nis aan haar te geven, dat de Keizer zyn

nom , zyn

aar. Hy ging wat kreupel aan zyn rech-

zoon, tot

ter been; maar was een Vorst, die de

vader overleden, en hy in zyn plaats als

zyn ver-

naam had van zeer wreed te zyn Om daar

Keizer van Java gevolgt was.

vanger

door hem

verklaard.

maar eene preuve af te geven, zegt men,

Pangerang Poegar, zyn oom, wierd in

dat hy zoo ras niet op den throon van zyn

de landen van Mataram, Watas, en de

vader geraakt was, of hy liet midden in Bageleen van alle de Hofs-Grooten aldaar,
zyn hof een steenen huisje maken, waar mede als Soesoehoenan uitgeroepen, die
in hy zeer zeker zat; daar op deed hy toen ook zyne Gezanten na Batavia zond, om
duizend naakte vrouwlieden komen, om

zyne verheffing aan haar Edelheden bekent

die tegen eenige tygers te zien vegten.

te maken.

Het

GROO

T

Het volgende nu in opzicht van dit ge-

1703.

dit toen gezien en gehoord hebben, in de-

vanger geworden, en dat zyn verzoek was

zer voegen verhaald.

dat haar Edelheden hem tegen zyne vyte van zyn zyde niet een letter van dever-

of zy de behoorlyke hoedanigheden daar

zullen betalen, of van zich ergens toe te

toe hadden, zonder daar toe cens last van

verbinden, dat egter de wezentlyke zaken

schulden der kroon te erkennen, of die te

varen, op welke haar Edelheden hem moe-

gehaald; waar over hy ook na Batavia op
ontboden wierd dog na dat zy nu op Ba¬

sten, en zonder welke zy hem ook niet
konden erkennen.

tavia gekomen waren, wierden zy nietop

Eindelyk zegt men ook, dat hy, by de

dien dag, maar eerst daags daar aan, gelyk ook die van Pangerang Poegar, ieder

aanstelling van zyn vader, nevens den zelven, beloofd en ondertekend had, dat

twee in getal zynde, gehoord.

Poegar na zyn vader in’t Ryk volgen

gens gewoonte anders) niet plegrelyk, te

gelyk hy (zoo men zegi) had hy maar by
de hand geweest, ten tyde van zyn vader

weten, met twee uitdruk kelyk daar toe

al gevolgt zou hebben. By al het welke

afgezondene Heeren, met drie charges van

ten, ingehaald, en zy quamen aldus maar

nog dere gewigtige reden quam, dat haar
Edelheden brieven van dezen Pangerang
Depati Anom onderschept, en daar by ont-

als gemeene Gezanten van geen onder

delt hebben, dat zyn voornemen alleen

schet binnen

was, om haar Edelheden zoo lang te bor-

gen , tot hy op zynen throon wel ge-

waren hier ontrent van geen een oordeel

vestigt, zyn medestrever gedempt, en hy

dog cindelyk stonden zy het alle toes want de

dan in staat zoude zyn, om ons te toonen,

Heer van Ricbeck tekende het besluit nog

wat hy in zyn hart voerde,en dat hy on-

in zyn tuin uitgenomen de Heer van Swol

die van gedagte was, dat men de zoon op

ze doodelyke vyand, behalven dat hy ook
by zyn eigen volk, als een geweldenaar,

zyn vaders troon behoorde te laten, en dat

zeer gehaat was.

Al deze redenen haalden haar Edelhe-

wy niet bevoegd waren, om ons daar tegen te stellen. Dus wierd hy dan afge-

den over, om hem niet als opvolger en

keurd.

vervanger van zyn vader te erkennen, hoe-

Haar Edel

Haar Edelheden nu, zynen brief gelezen

neden keu

hebbende , waren gansch niet voldaan o-

reu zyne

bonden te willen vernieuwen, van de

haar Edclheden te hebben, erkend, en in-

Alle de Heeren der hooge Regeering

aanstelling

anden wilden beschermen; maar hy rep-

pati Anom betreft, deze waren wat te
voorbarig door Kapitein Hogerlinde, leggende toen als Hoofd op Samarang, en als

muequetien, en 7 ofp cer- of kanon-schoo

ver de aanstelling van dien Vorst, nog

wilden (gelyk zy gewoon waren zedert

wel zy, om tyd te winnen, goed vonden,
voor eerst maar aan hem te schryven, dat
zy zulke slechte Gezanten niet konden nog
wilden erkennen, ofte hooren, en dat hy

de verheffing van zyn vader) hare goed-

andere zenden moest, met welke men be-

keuring daar toe geven, voor eerst, om
dat zy hem voor een groot geweldenaar

hoorlyk zou konnen handelen.
Zy bleven 14 dagen op Batavia, en toen

en voor een volslagen vyand (al in het

zy nu vertrekken zouden, wierden de Ge-

leven van zyn vader) erkenden, zooda-

zanten van Poegar voor hen binnen geroe-

nig, dat hy zyn vader toen al tegen ons

peu, en aan de zelve een brief voor hem,

aangezet, en gedreigd had, wat hy ons
als hy eens tot de kroon gekomen was

daar af.

behaagde haar niet, alzoo hy wel zeide, A- 1705.
dat zyn vader overleden , hy des zelfsver-

De brief, due zy bragten, wierd (vol-

Redenen
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val, is my door verscheide Heeren, die

at de Gezanten van Pangerang De

niet goed

A VA.

in een geel zattyn zakje (zynde dit de Kei-

zerlyke verwe) gegeven, die zy, buiten

doen zou.

op de zaal gekomen zynde, in 't gezicht

Zy oordeelden derhalven zeer voorzig.
tig, zoo vreezelyken nabuur beter in 't be-

Depati Anom, aan hunnen Pinang-drager

gin, dan daar na, als het te laat, en hy niet te

overgaven.

beteugelen zou zyn, te stuiten. En wie
dog zou niet moeten billyken, dat haar

der twee andere Gezanten van Pangerang

Daar op wierden die van Pangerang De¬ Wyzen
pati Anom binnen gehaalt, en kregen een Pangerang
Depati af-

Edelheden hun stem van goedkeuring aar
haren openbaren vyand (hoe veel recht hy

brief, maar algemeene zaken, en onder an
dere ook deze behelzende, dat haar Edel-

ook anders hebben mogt) niet begeerden

heden wel wenschten kennis van zyn’s va¬

Ten tweeden, stonden hen de Heeren

ders dood, voor zyne verheffing gehad
en ook in zyn briefgezien te hebben, hoe¬

te geven.

Gezanten zelf niet aan, aangezien hy vol-

danig hy zich ontrent de oude verbonden,

gens gewoonte) geen Princen des Ryks;

en ontrent de zaken van zyn vaders, ofdes

maar een deel ssegte lieden van geen rang
ter wereld uitgekoren had, daar by betoonende, hoe weinig agting hy voor haar

Ryks-schulden dragen zouden, weshalven zy dit maar als een gemeene bekentmaking aanzagen, en vooreerst zich niet

Edelheden had

verder in deze zaak konden inlaten.

Ten aerden, de inhoud van den brief zelf

Deze brief wierd hen in een zakje van
T2

wit
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Ae. 1704.

wit zattyn (een veragtelyke verwe by den

vlugt te nemen; dog had dit wel besteld Ae 1704.

Zyte Ge-

Inlander) overgeleverd, daar ’t anders, zoo
men hem als Keizer erkend had, mede in

geworden, mogelyk zouden veel zaken

geel zattyn had moeten zyn.
Dit namen deze Gezanten zoo hoog op,

ben.

dat zy dien brief in 't eerst niet wilden aan-

zer van Java geschiede by haar Edelheden

zanten ver

agrelyk be

handelende.

nemen, waar toe zyn Edelheid nog veel
beweegredenen gebruiken moest
Zy namen dien dan eindelyk, maar al-

leen met de twee voorste vingeren by een

tip of een punt (dat by hun zeer veragtelyk is) aan, en wierpen dien brief, zoc

ras zy op de zaal gekomen waren, zeer
veragtelyk, en meteen groote verontwaar-

wel een anderen keer genomen hebHet recht erkennen van Poegar als Keiegter niet voor den 19 Juny, gelyk zy toen

ook besloten een zegel voor hem (even gelyk zy voor Amangkocrat gedaan hadden
te laten maken.

Uit dit verward werk nu zyn vyf by- De Javaanzondere Javaansche oorlogen of togten ne sche oor
log daar

Java gesproten

uit gespro-

na door hunnen Pinang-drager nog opge

De cerste is door de Heer Kapitein Go 1e11
vert Knol, en Kapitein Zacharias Bintang 10. Tocht
in dit jaar nog gedaan, als zy met 1500 na Java Ae.

raapt wierd, al 't welke my door Heeren,

man na Damak optrokken, om die Pagar1704.

die ’t gezien hebben, verhaald is.

te vermeesteren.

diging, tegen de grond, hoewel die daar

Daar op van de zaal vertrokken zynde,

Pangerang Depati Anom quam daar

vielen ’er tusschen de Gezanten van Pa-

met 40oo0 man tegen hen af, waar op de
Heer Knol hem met 100o man tegen trok,

ngerang Depati Anom, en die van Pangerang Poegar, geen kleene geschillen, die
zoo hoog liepen, dat die van Poegar nog
dien zelven avond quamen klagen, en hulp
verzoeken, om zeker te zyn tegen de aan

terwyl de Heer Bintang de Pagar met het
overschot aantastte.

De Heer Knol ssoeg den Pangerang op Die ons
de vlugt, en de Heer Binrang veroverdezeer we

slagen, die de Gezanten van Pangerang

’allen geluk de Pagar ook met zyn 5oc gelukt.

Depati Anom tegen hun leven genomer

man: want had hy ze toen niet veroverd,

hadden, hoewel dat in zich zelven maar

agt dagen daar na had het onmogelyk ge-

een valsch voorgeven, en enkele vreeze

weest, alzco het toen zoo sterk, en zoo

was. Men vond egter goed, tot hun zekerheid, hen met twee chaloepen der E.

lang aan een begon te regenen, dat zy niet
alleen de Pagar niet gekregen, maar het

Maatschappy na huis te geleiden.

ook niet langer in '’t veld gehouden zouden

Terwyl er by Pangerang Depati Anom
met het zenden van andere Gezanten ge-

hebben.

De tweede togt was A°. 1705 onder de De verdere

Erkennen

talmd wierd, stelden zich haar Edelheden

Heeren Ram, en de Veld-Heer de Wil-tochten.

Poegar als

ondertusschen in postuur, om Pangerang
Poegar als Keizer niet alleen te erkennen

de, na Cartasoera.

(gelyk zy den 18 Maart Ae. 1704 besloten

Knol, na Bangel.

Keizer der

19 Juny

1704.

te doen) maar om hem op zynen throon

tegen zynen medestrever ook te verdedi-

gen. De oorzaak van het verwerpen van

De derde Ae. 1706 onder de Veld-Heer
De vierde Ae. 1707 weder onder de
Heer de Wilde na Passaroewan.

En de vyfde Ae. 1708 weder onder de

dien Prins ga ik om gewigtige redenen

Heer Commissaris Knol, na ’t gebergte

voorby

van Malang.

Ondertusschen quamen onze volkeren
by een, het welke by Pangerang Depati
Anom vernomen, en hy daar over zeer be-

Van ieder van deze togten zullen wy in
vervolg breder spreken.
Haar Edelheden gaven ook kennis hiei Haar Edel.

dugt geworden zynde, zoo liet by nietal-

af aan de Koningen van Bantam, en aar

leen verscheide malen na reden van dien

vragen, maar zond, als de Heer Knol al
met eenig volk op Samarang gekomen

de Macassaarze Vorsten, den Koning var verscheide
Goa, en dien van Boni, dat zy Poegar Koningen
als Keizer erkend hadden , en genegengevende,

was, ook drie Gezanten, onder welke de

waren tegen Pangerang Depati Anom t¬

eene, Soemabrata genaamd, een somme

(zoo men zegt) van 70000 ryxdaalders by
zig had, waar mede men oordeeld, dat hy
iets van gewigt wilde uitwerken, ook had¬
den zy in last om de oude verbonden te

heden bericht aai

kregen
zeldvaam

oorlogen, verzoekende, dat zy, als hart
trouwste bondgenoten , hen met hulp-

troepen wilden byspringen; dog alle deze

Vorsten gaven byna een en ’t zelve zeldzaam antwoord, by 't welke zy weiger-

vernieuwen, en om alles wat de E. Maat-

den zig in deze zaak in te laten, om buiten

schappy zou mogen eisschen, maar toe te

geschil met dat Hofte blyven Ook hebben deze Vorsten niet gerust, voor dat zy
hunnen vervanger (altoos de Bantamze Ko¬

staan.

Zy waren nu al tot Tingkar gekomen,
dog alzoo onze volkeren reeds aan 't bewe-

ning voornamelyk) by haar Edelheden

gen raakten, wierden die Gezanten ge-

goedgekeurd zagen, om na hunnen dood

stuit, en hun geld geraakte in verkeerde

daar over geen moeite te hebben. Dat eg-

handen, alzoo zy genoodzaakt wierden de

ter alle weder kragtige blyken van de grootheid

intwoord.
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CAARTE GEMAAET

TER ORDRE VAN DEN EDELEN HEER

HERMAN DE WiLDE, RAAD ORDTNATR VAN INDLA, VELD-OVERSTE
EN OPPER-BEVELHEBBER OVER DE RRYGSMACHTEN DER E. MAATSCHAPPX,

SOOTE WATER ALS TELANDE VAN DE WEG TUSSCHEN SAMARANG EN CARTASOERA,
Naauléeuirig Waai-genoomen in de op toot gedaan in’t laar 17o; den 24 October¬
Car0er

9 Camp de Bataille

20. Lagoe-

De nieu gemaakre J’esting.

in Bulhero

21 Leger-plaats der Jabaaten des

3 't Cartasoera's Gebergte ,

Spibbero.

4 Onse laatfte Leger-plaats,

12Rustvdn

5Gevaarlyke Clippen en Rotsen hier

13Rievier Lou-

waarom wy hier vot ferLinker¬— 14Tonta1g

hand opgingen,

6Nerlatene Pagger des -’yands bu
Salatiga

25. Top Libagang
i6 ongaran

Soesoeheenrits,
22 Gabart.

23 Cantjer.
24 Cramas
25 Caletienre

26 Rapge,

17. Swacoel.

27 Samareng

7 Salatiga.

28 Dodol,

28. 2ee- trand ,

8 Brabé

1° Roedapaiong

20 De Rienier von Samarans,
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Tsjakra Ningrat, of nu den PanombahanAt 1705.
A° 1705. heid van ons vermogen over Keizers en
van Madura genaamd, by zig, met een
Koningen in Indien zyn.
Dit was een beleefde weigering, die wel eger dat uit 6 of 7ooo Javanen, en andere Inlanders, en uit 7 of goo Europeërs
op cen goede grond scheen te steunen;

dog t was ook maar schyn, alzoo hen de

bestond.

ware en goede redenen, die haar Edelhe-

Eer dit voortgang had, wierd ’er na
dien Prins van Madura, een oud gravee-

den regt gaven, om zoo met Pangerang
Depari Anom te handelen, niet onbekent

lig man, wel 6 weken gewagt. Hy quam

eindelyk, en bragt een fraejen troep volks

waren, hoewel deze Vorsten geheel an-

dere staatkundige redenen hadden, die hen

mede.

Men wil, dat Soerapati ook 60oo man

overhaalden, en bewogen, om dit ant-

woord op haarer Edelheden verzock tege- zou aangeboden hebben; dog dat dit afven

Pocgar, en
zyne 200
nen be¬

schreven.

Poegar was by zyne aanstelling een

geslagen wierd.
De nieuwe Keizer, eer hy nog by ons Edelmoodige daat

Vorst van 56 jaren, en had toen wel zeven zoonen. De oudste, Pangerang Ma-

quam, zond eenige kostelyke wapenen

taram genaamd, was de wyste niet.

nevens eenige verversching aan de Heer Vilde.
de Wilde, die de verversching behield;

De tweede, Ingabei Loor Pasier ge-

en onder andere een heerlyke kris, en piek,van

naamd, is een schrander Prins, en zal by

maar de wapenen wederom zond, zeg-

gelegenheid, alzoo by de gunst van ’t volk

gende, dat hem die zelf zeer wel te pas
zouden komen, verzoekende, dat hy die

heeft, nog spel maken; dog geen van de-

de

leer de

ze twee hebben nu veel te zeggen.

Een der zeven, die het met Pangerang

middag de gezondene verversching geliefde met hem te komen eeten, en wel voor-

namelyk, om over nodige zaken met zyn
Majesteit te spreken. Hy sloeg dat wel
hy by deze zyne Ratoe heeft, Pangerang niet af; maar daar quam in 't eerst niet
veel van. Eindelyk egter verscheen hy,
Mangkonagara genaamd , is de KroonDepati Anom hield, heeft hy laten worgen; dog de oudste der drie zoonen, die

Prins. Zyn Broeder, die hem volgd, Pang-

en toen ging de oprogt aan.

Eer de Heer de Wilde den togt begon,Djaja de

erang Blitar, is ookzeer bemint, en dan is

er nog een derde, diens naam my onbe¬

ati’s Veld-Heer, Djaja de Ningrat ge

kend is

naamd, een kloek, lang en rank Heer

Hy had den roem van een zachtzinnig

wen Kei-

zers ge

xomttor

ous over

Vorst te zyn, die zyn onderdaanen niet

dien ik menigmaal gezien heb, tot hem

verongelykte, hoewel hy vry wat slap in

over zou komen, gelyk hy juist niet ten
eersten (om reden) maar daar na ook be-

zyne regeering was
Des nieu

Ningrat

was hy al verzekerd, dat Pangerang De-

zorgde, dat men drie posten aan ons over

By zyne optredinge nam hy dezen eernaam aan, die wy van woord tot woord

gaf, die den Heer de Walde anders nog
zeer lang hadden konnen ophouden. Zy

uit het Javaansch en Arabisch ook verta-

drag, en

waren Koedapajong, Tontang, en Sala

en. Socsoehoenan Pakoebowana Sinapa-

cer-aain

tiga genaamd.

ti Ingalaga Abdul Rahhman, Mohham

Men trok dan met het leger, na dat al-

med Din il Cobra Sa-ldien Paratagama.

les gereed was voort, komende eerst tot

Soesoehoenan, den verhevenen, of de
spil, daar asses op draait.
Pakoebowana, de spyker des Ryks.

Koedapajong (daar hy tot ons overquam)
en toen tot Ongaran, daar men wel 8 of

Sinapati, de wakkere held.

9 dagen moest blyven wagren, om de we¬

Ingalaga, op het plein, in het stryd-

gen klaar te maken, dat de Keizer al be-

perk.

Abdul Rahhman, de barmhertige slaaf
Gods.

Mohhemmed din il Cobra, de geprezen vermeerderaar en voortzetter van den
odsdienst der Mohhammedanen.

So-Idien Paratagama, die zich heerlyk
weet te maken door het geloove.

Ao 1705 maakten haar Edelheden de

2c. Veld
togt. Ae.
1705.

hoorde bezorgt te hebben.

Om nu te beter begrip van dezen op- Kaart
togt te krygen, hebben wy een kaart daar van die opvan, met de letter V gemerkt, hier bytogt.

gevoegt, waar in men zien kan, waar de

oosten, door Djaja de Ningrat aan ons
overgegeven, leggen.

Na dat nu de wegen klaar geraakt waren, trok men weer voort, en quam tot

voorbereitzelen van den tweeden veldtogt,
zendende den Commissaris, de Heer Mi-

Tontang.

chiel Ram, eenige maanden voor af na Ja¬

teins Knol, en Hoogerlinde voor uit, om
zich wel te posteren, die zich ieder aan

va, om alles tegen de togt van den Veld-

Van daar zond de VeldHeer de Kapi-

een vleugel in’t gezicht van den vyand
Daar op quam de Heer Herman de ontrent Salatiga, wel begroeven, en aan
Wilde, den 4 July na Java vertrokken, den Veld-Heer lieten weten, dat zy, last
nebbende, in staat waren, om den vyand
op Samarang, en trok toen op, hebben-

Heer de Wilde in ordre te brengen.
Sterkte van
ons leger.

de den nieuwen Keizer, benevens den

pde vlugt te dryven. De Veld-Heer

Prins van Madura, zynen Veld-Heer,

liet hen zeggen, dat, zoo zy aangetast wierT3

den,
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den, zy dan toonen zouden Soldaten te

dog zyn zoon liet hy worgen, om dat hy 1705

zyn; doo dat zy anders zyn komst eerst

zynen vyand tegen hem was gaan helpen

zouden afwagten.

Andere zeggen, dat hy zelf hem kriste, da

Na dat nu de Veld-Heer met het leger

Die in ge2d0 241.

genomen

ik eer gelooven wil.

verden.

’s Vrydags trok ons leger in Cartasoe

by hen gekomen was, ging hy tusscher
hen beiden in leggen, en bevond, dat 't

ra, daar mien veel schoon geschut, ten

leger van Pangerang Depati Anom ontrent

getale van 4 of 5oo stuks fdog zonder af-

acoço man izoo men giste sterk, en dai
het op een berg in een halve maan, voor
cen Pager wel twee mylen verre zich

gebruikbaar) en zulken overvloed van

uisbreidende, zoo voordeelig geplaatst was

fuiten of roopaarden, en dierhalven on-

kruit, lood, en alle andere krygs voor

raad vond, dat zy ons zeer verre daar in
overtroffen, dat hen zekerlyk doorgasten,

dat geen Europisch Veld-Heer hen be¬
ter zou hebben konnen posteeren , zoo

die onze vrienden niet waren , besteld

dat, indien zy maarmoed, gehad hadden,

moet zyn.

zy de onzen met weinig moeite, op de

vlugt gedreven, en geslagen zouden hebben.

maar hy was op Cariasoera gebleven.

staan

Alles nu weder gestild, en het volk De Keizer
voorgesteld

hersteld zynde, zoo wierd Poegar op een

tes ordie

Ja¬

zeer plegtelyke wyze, als Keizer van

van de

va, door den Prins van Madura, tenO

Heer de

Wilde begeerde daar geen volk aan te wa

verstaan en ter ordre van de Heer de Wilde

Wiide.

hunne paarden tuimelden.

De Majoor Wels trof ook een Vaan-

drig, die op een heuvel mede eenige zeld
stoot op de
zame gebaarden maakte, zoo wel, dat daar

slag of

wierd.

Veld-Heers voorzichtigheid, niet belast

waren, om post te houden, en te blyven

daagden, te voorschyn, dog de Heer de
gen; maar vraagde zyn wildschut, of hy
die bohay-makers niet van de paarden zou
weten te lichten. Hy zeide, ja, en lich
te 'er twee of drie zoodanig, dat zy van

dreven

ze in Car-

werden, indien de troepen , doordes raakten

Javaansche voorvegters, die de onzen uit

vlugt ge

vaar de on-

en

wy ook in groot gevaar van overvallence aloer

Zy hadden daar geen geschut van belang; maar wel eenige bassen. Ook was
Pangerang Depati Anom daar zelf niet by;
Na dat nu de legers in malkandersge
zicht gekomen waren, qnamen ’er eenige

Dat zender

Geduurende onze intrede in den Dalam In watgegeraakte daar alles rondom in brand

voorgesteld Een grootze daad,en een nieuw

bewys van de magt der Nederlanders in
Oost-Indien , daar een van harc dienaren een

van de magtigste Keizers op zynen throon
zet. Hy wierd niet gekroont, om dat

de kroon in ihanden van Pangerang Depati Anom was

Wy verloren op dien tocht maareen ma- Onze doo

op het geheel leger der lafhertige Javanen

troos, die, door wat grillen voor de Ja- den.

(zonder dat er eens een aanval op hen gedaan, hoewel ’er nu en dan met ons ka-

vanen te maken, gequetst, en eenige

Rnol den berg zagen optrekken, begaver
zy zich alle hals over kop, niet (gelyk de

tc, en de zware op- en aftochten (waar

da-

gen ’er aan van die wond gestorven is.
Buiten dezen matroos zyn ’er nog ver
non gespeelt wierd) al beweging begon
te maken ; dog zoo als zy Kapitein scheide andere, dog door ongemak, hit-

onten gedagt hadden) in de Pagar, maar
na Cartasoera, op de vlugt. Daar op ver¬
volgden hen de onzen, en op donderdag

ontrent op mylen na by Cartasoera ge
komen zynde, deden de Javanen neger

ons over.

Zeven dagen na onze komst in Cartasoer-

daar lagen, en die de onzen naderhand von-

na de Majoor Wels, die alle drie op Car¬

den.

tasoera op eene plaats begraven leggen.
Voor zyn vertrek van den Keizer maak-

wyken.
Croorert

leck , stierf allereerst op dezen tocht.

stierf Weinzenster, en zeven dagen daar

Pangerang Depati, om uit Cartasoera te

komento

De Bombardier Weinzenster, en Ka-

pitein Hoogerlinde, een man van 300
pond zwaar, en dien zulken tocht nietge-

kanon-schooten uit eenige stukken, die

Deze schooten waren het teken voor

Verscheide

door zy de perssing kregen) gestorven-

te de Heer de Wilde den ; October 1705
een nieuw verbond met hem , ’t geen door

Terwyl hy nu henen vlugtte, lieten zyn E. en de Heer Michiel Ram, Govert
verscheide Grooten aanbieden, om zich

Knol, Georg Frederik van Beilwits, Jan

voor den nieuwen Keizer te willen verootmoedigen, 't welke ook toen eerst door
Djaja de Ningrat, en een van zyn zoonen

van Zon, Hendrik van den Horst, Jacob Frederik de Famars, en Jan de Mons,

geschied is.

Geheimschryver, getckend was

Het bestond in 13 Leden vervattende Nieuw vernict alleen de staving der oude vorige ver-bond door

Vier van de voornaamste verschener
met t'zaamgebonde pieken voor den Kei

bonden, maar ook de overgeving van der

zer, al voorden intocht der onzen in Car-

eigendom van alle de landen aan de E den Keizei

tasoera, leggende de zelve en hunne krif-

sen voor zyne voeten, en zweerende hem

op den Coraan trouw.

Zy wierden alle daar op aangenomen;

de Heer de

Wilde mer

Maatschappy, die bewesten de Rivierengemaakt.
en bergen, beginnende van de mond de

Rivier den Donan, daar ze in de Zuid-

zee uitloopen, en voorts langs die Rivier
West

GROO T
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Het meeste daar af is in handen van Soe¬ A°. 1704.

nen meir begind, en verder Noordwaards

rapati geraakt, die hem dat van tyd tot

langs de Oost en Noord-kant van dat meir

tyd zoo ongevoelig heeft weten afte mel-

tot aan de mond der Rivier Tsiborom, en

En hoe hy
door Soeapati ge¬

langs de Oost en Noord-kant van’t daar

ken, dat 'er cindelyk niet anders dan zyne
handeld is.
uweelen overschooten, die hy volgens de

aanvolgende ontoegankelyk moeras, tot

gewoonte der vermogende Javanen gemee-

Tsisatia, ontrent het dorp Madura, en

nelyk in een dijmat, of gordel, om zyn

van daar Noord ten Oosten door en over

yf droeg; maar die ten laatste al mede moesten springen, alzoo de looze Soerapati hem

t gebergte van Dailoer, tot den berg Soemana of Soebang, en voords bezuiden en
beoosten het gebergte Bonkokom, om dus

wel helpen; maar geen geld daar toe ge-

by de Rivier Lassari uit te komen, zoo

wülde.

ven, en ook noit in ’t verschot wezen

dat ook den landstreek van Gabang daar

Nu was de nieuwe Keizer wel op zy- bessuiten

onder behoort, al welke landen hy by de-

nen throon door ons gevestigd; maar zoo om Pangeang zyn medestrever leefde, of vryheidrang Depa¬

zen ons over gaf.

Hy erkende ook de Princen van Tsjeribon, en hunne landen, voorvrye Princen en landschappen.

te ver-

had, om met zyn vyanden aan te spannen,volgen.
vas 'er voor hem niet veel rust te hopen.

Haar Edelheden wel wetende, dat dieEn Soeravati te straf-

Ook stond hy af, en liet onder onze

Vorst, hoe magtig ook in zich zelven, te-

bescherming blyven de landen van Sam-

gen Soerapati, en tegen Pangerang Depa¬
ti Anom, zonder ons niet bestendig was,

manap en Pamacassam op Madura. Ver-

fen.

nieuwende de gift van Samarang, metden

beslooten dierhalven, om het daar by

aankleve van dien, daar by voegende Tor-

niet te laten, maar om A°. 1706 nog-

rabaja, en Gamoela, met alle de dorpen

maals een leger na Java te zenden, om
Pangerang Depati Anom, of uit de we-

daar onder behoorende, mits dat de tol

daar, en op Samarang, aan den Keizer

reld te helpen, of in handen te krygen,

blyven zal. Dog de E. Maatschappy geeft

en om zich nu te gelyk aan Soerapati, we-

aan zyn Hoogheit weer over een menigte

gens die moord aan 28 man van ons bedre-

van dorpen, die onder Samarang en Caligave behoord hebben, ten getale van in de
zestig stuks.

ven, te wreken.

Het oppergezag van den togt als Veld- De 3e.
Heer, wierd op dien tyd aan de Heer Com

Veldrocht

A. 170

Waar by

Nevens verscheide andere voorwaarden.

mandeur Govert Knol, en als ze (om zyr

hem een

daar by bedongen, isdit ook de voornaam-

Ed. by overlyden te vervangen aan de

groote

ste, dat de E. Maatschappy aan dezen Vorst

Heer Frederik Christiaan van Bergen, wel

een zeer groote schuld van veel tonnen

eer Kapitein tot Bantam, gegeven. On-

schuld

quytgeicholden
verd.

gouds, die zy van hem, of van de kroon

trent dien tyd nu was ik op Batavia ge¬

hebben moest, quyt schold, begerende

komen.

Wanneer het nu ten naasten by tyd

dat het haar geenzins om geld te doen is,

wierd, om ons volk na Java te zenden,

en dat zy haar veel meer aan de rust, vre-

vonden haar Edelheden te gelyk goet, om

de, en vriendschap met dien Vorst, gele

weder een Predikant in den trein mede te
geven hoewel die 'er (om de waarheid

Wanneer nu dit alles door zyn Ed wel

te zeggen) meer uit gewoonte, als wel uit

besteld was, is hy van daar vertrokken,
en weer op Batavia gekomen, na dat hy

noodzakelyknieid, of wegens eenige nut¬

ontrent vier maanden op dezen tocht door-

igheid gezonden, en aan zulk een man
niet de allerminste gelegenheid gegeven

gebragt had.

werd, om gedurende den tocht by na iets

gen duurde agt, en de aftogt na beneden

an vrucht te konnen doen, gelyk ik tot
myn leedwezen zelf ondervonden heb.
A°. 1705 hadden haar Edelheden den

vyf dagen.

Heer Nicolaus Groenewoud met den Heer

De optogt, buiten de leg- en rust-daen , en die der toebereiding van de we-

ngerang
Depati na

nol.

daar van niets te hebben, om te toonen,

gen leggen laat.

Waar Pa-

onder Heer

Ondertusschen was Pangerang Depati
Anom na Socrapati gevlugt, van voorne-

men zynde, om zich nevens hem hier of
toegevlugt
daar te versterken, en ons zoo te verduuren.

Hy had toen, zoo men zegt, nog een
groote magt van geld en juweclen by zig,

alzoo 'er een groote schat by een gezamelt
was, om daar mede een deel van de oude

de Wilde mede gegeven.

Nu hadden zy wel in 't eerst besloten De vorige
de Heer Feilingius derwaards te zenden; Leger-Pre-

dog dezen Heer vry schielyk daar op ziek
geworden, en dus niet in staat zynde, om

dikant.

mede te gaan, zoo vonden haar Edelhe-

den goed thoe zeer ik ook daar tegen by
de uitdrukkelyke last der Heeren zeven¬
tienen bewaard scheen te zyn) den 22Ju- ben schry-

schulden af te leggen; maar toen nu deze ny A 1706 my te bevelen, om op dien ver, by
haar Edelvrede-breuk kort daar op volgde, en hy togt te gaan, zonder zich eenigzins daar
heden als
van zyn throon gejaagd was, meende hy aan te kreunen.
leger-Pre-

dit geld niet beter, dan tot verdediging
van zyn recht, te konnen gebruiken.

Ik verzogt wel zeer ernstig, om daar dikantgevan verschoond te werden; dog al myne koren.
be¬

BESCHRY
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Araeyot. bewyzen verzoeken, en voorregten, my
door de Heeren zeventienen gegeven, mog

ten my niets helpen

Het behaagde haar Edelheden op den
21 dito by haar besluit onveranderlyk te
blyven, het welk ik dan op den 25 ditc
(zoo ik niet wilde genoodzaakt werden,

tegen was.

Den 7 dito tegen den morgen, en daar
na weer ten twee uuren na de middag 't

anker lichtende, zeilden weer een stuk

Holland te keeren tegen myn wil en danl

gens voorby dien hoek van Brebes, al-

wel aannemen moest. Ik bereide my der-

waar wy twee Portugeesche schepen, en

halven tot dien moeselyken togt, hopen-

den berg van Tsjeribon wel 1oof 12 mylen ’er af zagen, en quamen des avonds

de dat alles ten besten mogt afloopen, hoe-

wel dat geheel anders met my (gelyk wy
in’t vervolg zullen zien) uitviel

Baravia.

zoo de Oosten wind ons by dag te sterk

groot huisgezin aangeland was, weer na

van zoo een zware reize, met zoo een

trck van

lyk wy meest alle dag moesten doen, om A° 1705.
met het landwindie voort te geraken, al-

vegs henen, liepen den 8 dito ’s nachts
voorby de droogte ontrent Brcbes, pas
voorby Pamanockan, gerakende ’s mor-

om nog in dat zelve jaar, als ik daar eerst

Zyn ver-

VINGEVAN

Den 3 July Zaturdags ben ik aan het
schip de Gent gekomen.

Den 4 dito Zondag ’s avonds ontrent
6 uuren ben ik met dien bodem van Ba-

na met cen styve koelte gezeilt te hebben,
weder ten anker.

Den 9 diro ’s morgens ten zes uuren
weer aan ’t zeilen geraakt zynde, moesten
wy ten tien uuren aan deze zyde van de Ri-

vier van Indramaja, dat een weinig boven
Locgatal, Paman, en Soenger Radja, legt,
hoewel wy 'er nog wel zeven of agt my-

tavia t'zeil gegaan, om onze reize na Samarang te vervorderen. Philip Terkuis
was Schipper, en de Heer Kornelis Si.

len af waren, ten anker komen, alzoo het

bens Onderkoopman op dit schip, zynde

sterk begon te weerlichten, dat het in de-

de Schipper een van de rekkelykste en be

ze tyd veel tegen den avond op deze kust

leefdste, die ik oit onder de zeevarende

doet.

ontmoet, hoewel ik daar mede noit eenig

Den 10 dito hadden wy slegt, en onstuimig weder, lichten egter ons anker;
dog de zware stroom en tegen-wind dwon-

geschil gehad, hebbe¬

Buiten my waren op dien bodem nog
de Kapitein-Luitenant Jan Theodoor

gen ons wel haast weer een goede anker-

Holts (een Heer die uit de Paltz stil na

plaats te zoeken. ’s Middags gingen wy

Indien vertrokken, en zoo hy zeide, een

zwager van de Heer Generaal Dopf tt

ten twee uuren weer t’zeil, kregen een
zwaare travaad, en quamen tegen den a-

Maastricht, en door den zelven sterk aan

vond voor de groote bogt aan deze zyde

de Heer de Wilde aanbevolen was) de

van Indramaja ten anker.

Vaandrig Adriaan Ram, en 217 man
waar onder 53 Europianen, en de rest

Inlanders van welke ’er 79 tot bezettin-

Den 1I dito ’s nagts liepen wy voorby den hoek van Indramaja, zagen den
berg van Tsjeribon wel 18 of 20 mylen

gen voor Japara geschikt waren, om daar

van ons af, die wel jomylen landwaard in

onder den Luitenant Thomas de la Vegas

legt, en zich zeer vlak, aan wederzyden

Hoofd van deze Batavische vryborgers, aan

afgaande vertoont

land te gaan, gelyk ’er 49 voor Soerabaja, onder den Luitenant Jacob Manuels.

Wy zeilden niet zeer mooi weder, hoe-

wel wat scherp, langs die kust, tot 's a-

en 29 voor Rembang gezonden wier-

vonds laat, en quamen op vyf vadem ten

den.

anker.

De Heer Holts, die zig vry zeldzaam
op Batavia gedragen had, willende niets

Den 12 dito zeilden wy van ’s morgens

eeten , dat door een zwart gekookt was,

tot ’s avonds, ankerden weer tegen den
avond, zonder dat wy iet anders, dan den

vervolgde in die manier van leven ook aan

berg van Tsjeribon, zagen.

boord, komende wel mede aan tafel, dog
at niet, dan wat drooge bischuit, met bo-

len geraakt zynde, moesten ten half tien

Den 13 dito ’s morgens weer aan ’t zei¬

ter of kaas, alzoo by zeide van de zwar

op zeven vadem (schoon geen land zagen

ten thoewel die reiner dan hy waren) zeer

nevens onzen makker ten anker komen.

vies te zyn, dat metter tyd wel overging

Den 14 ’s nagts ten half een lichtten

Den 5 dito ’s morgens ten 8 uuren liepen wy in gezelschap van ’t scheepie Be¬
kestyn (dat met ons van Batavia vertrokken was) voorby de hoek van Karawang.
ontmoetende daar ontrent het schip Spier-

wy ons anker, dog moesten dat ten zeven

uuren al weer in de grond werpen, ziende geen land, dan tegen den avond den
berg van Tsjeribon nog al van verre, en

eenige visschers van Tagal in zee. Wy

dyk.

zeilden dien ganschen nagt door met een

af en aan de hoek van Sedari

schoonen landwind, en quamen den 15
dito af en aan den berg van Tagal ’s mor-

Den 6 dito des ’s avonds quamen wy

’s Nagts gingen wy weder t'zeil, kregen zwaren regen, donder, en blixem
waar op wy weder ten anker quamen, ge

gens ten agt uuren ten anker vernemende het scheepie de Hartloop onderde wal.
Den 17 dito ’s middags zagen van verre

CROOT
A 1706. rc het Foog lund van Candaal vlak voor

uit, of wat ter zyden ons, zynde cen zeer
hooge rug, en twee bergen, als die van

Zoo als wy aan zynen Dalam, of by

veel wooningskens voor zyne bedienden.
Daar na gingen wy door een groote poort,

uuren voor deze stad ten anker, bevoe-

’ter zyden de welke wy een stal met cen

sende my den eersle dag nietal te wel, dog

Olifant'er in, die niet van de grootste slag,

Wy vonden hier de schepen de Liefde,
de Lck, Schoondyk, Bekestyn, de Hart-

zyn Hof quamen, deed zich daar een groot
voorhof op, zynde een opene plaats met

hoewel hy al oud was, vonden.

Men liet hem voor ons los, en hy ging,
om ons eerbicdigheid te bewyzen, op zyn

loop, en de Yssel op de Rede, waar op

eene knie voorover leggen

toen de Schippers Woordman, Bogaard

Daar na quamen wy door een andere
steene poort in dat Hof zelf, daar wy verscheide steene wooningen, zoo ter zyden

Verheide, Pavy, Coops,en van Dyk waren

Den 19 dito ging ik hier aan land, en

Zyn komst

ra1g

heb ; dog nu had zich die man, om ons
te eeren, op zyn fraeiste opg-schikt

Tsjeribon en Tagal (hoewel de cene wat
hooger als de andre) ’er by, en in’t midden van twee andere gelegen. Wy zagen
ook cen chaloep van Samarang komen:
dog quamen niet voor s avonds ten acht

daar na beter

to Sama¬

JAVA.
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brock vry zeldzaam toegetakeld,gezien A° 1705.

als in ’t midden, en een zeer groote en
hooge Saboa, of opene schuur, van zwa-

wierd van de reer Opperbevelhcbber
Rnol met zeer veel agtingen genegenheid

re balken, met karbeels voorzien, en in

ontfangen, gelyk ik ook ten huize van

de zelve ontrent 2o0 Javaansche halfnaal--

zyn Ed- myn ver-lyf genomen en het daar

e vrouwlieden op den grond vonden zit-

byzonder wcl in de tyd van myn aanwe-

ten. Deze Saboa stond vlak voor de woo-

zen gehad hebbe.

ning des Landvoogds, alwaar zich ter zy-

Den 20dito quam hier ’t schip de Eenhoorn waar op Schipper de Vrics 't be-

den ook een slaap-plaats of ledikantje opdede ; dog aan de andere zyde zag men een

vel had met de vlag van boven en met

groot ge-al van pieken.

den Landvooyd van de Moluccos, de Heer

Na dat wy twee of drie treden voorby

Pieter Roozelaar, benevens zyn beminde

dic plaats, daar de Olifant stond, geraakt

vyf kineren , den Onderkoopman Abra-

waren, quam de eerste vrouw van den

ham Patras, enz. op de Reede, die door

Heer Landvoogd, nevens nog twee ande-

re van zyne vrouwen , de gemalin van den
gehaald, zeer defrig ontfangen, en in de Heer Roozelaar, en ons allen, verwelVesting hier allernaast myn vertrek ge- komen, leidende ons na die voornoemde

de Heer Knol, my, en meer andere in

huisvest wierd.

Op die zelve dag gingen wy gezament

Deftigont

yk niet een vry sterk gezelschap waar

haal b

den Kapi
tein der

Chinee

zenalhier

by de Heeren Roozelaar, Knol, Kapitcin van Bergen, en meer andere waren
den Kapitein der Chineezen alhier Angko genaamt, bezoeken, die in een zeer
fraci en groot huis woonde, alwaar hy ons
dien avond heerlyk onthaalde.

plaats, alwaar veel stoelen met kussens waren, verzoekende ons om daar op te gaan

zitten, aan twee tafels, die daar ook gesteld, en op welke tapyten gelegt waren.
Ik had de eer om allernaast de eerste

vrouw van den Heer Landvoogd te zit
ten, die my een sonting tofgeregen snoer
met bloemen (een ongemeene groote cer

en die men na de Javaansche Hof-wetten

niet mag af llaan, zonder zulk eene vrouw

En ’t be-

Den 2 dito, op welkc dag de schepen

zock by

de Liefde, en de Lek na Soerabaja ver-

van staat te hoenen) vereerde. Zy droeg,

den Javaan

trokken, gingen wy den Javaanschen Land-

dat wat zeldzaamis was, ook muilen, en

voogd alhier, Socra di Menggala, een van

was eerst boven den boezem, die gedekt

schen

Land-

de vier Strand-Heeren, met het voornoem-

vas, geheel naakt, dog toen de Heer Roo-

de gezelschap, waar onder ook de Heer

zelaars Gemalin haar in 't Maleitsch vraagde, waarom zy geen badjoe aan had, en

voogd.

Holts was, bezoeken.
Deze Heer deed ’t gezelschap de eer

Nevens ee

zoo trok zy aanstonds een zilver lakens

nige dans

aan, van ons niet alleen een pragtige maal-

badjoe, of wambasje, werdende cenig-

seressen.

tyd, maar ook ’t vermaak te geven, van
zeven zyner bestcdanszeressen te zien dans-

zins beschaamd, aan.

noegen in; dog moest dit nu, in weer-

Zy had (op zyn Javaansch) een zwaren
bos met geolide zwarte hairen op ’t hoofd,
die tusschen beiden met een band opge

wil, aanzien.

bonden waren. Zy was anders zeer vrien

sen. Ik vond daar wel gansch geen ge

Deschreven-

Het was een Heer van ontrent zestig
jaren, zeer kostelyk met een goud-lakens
badjoe of opperkiced, een lange muggen-

delyk en beleefd.

Zy onthaalde ons eerst met saffraan-thee

want de grooten op Java drinken nietan-

brock , en een zeer fraei vrouwen-kleed-

ders, om alles op zyn statieuste en koste-

je, om het beneden-lyf, bekleed, daar ik

lykst te doen, alzoo zy voor ieder pond
zestig gulden moeten betalen, en daar na
met allerlei schoone confituuren, en heerlyke vrugten, waar op ’s avonds een prag-

hem anders in ’t gemeen (buiten zoo een

aanzienelyk bezoek) met een geel laken.

badjoe, en met een slegt kleedie over zyn
IV. Deel.

tig
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tig avondmaal volgde, daar wel overvloet
A 1706.
van schoon eeten, dog geen andere drank,

Hy had als een verrader, zynen PrinsA' 1706.
verlaten, en ook al de trek ken van cen

dan water was

Om nu weder tot den dans, die voor

schelm in zyn wezen, waarom hy van de
onzen in alles mistrouwd wierd, dat hem

af ging, te keeren, zoo moet ik zeggen

zecr smertte, ’t geen men aan hem ook wel

dat wy geen honderd tellens gezeten had¬

merken kon, alzoo hy wat anders van ons

den, of daar quamen die zeven dansseres-

verwagt had.

sen in, van welke de Javanen een groot

Hy was nu Depati, of Stadhouder des

werk, en die ook een groot deel van hare

nieuwen Keizers op Ongaran, en had deze
dogter tot vermaak van zig zelven, en van
’t gezelschap van de Heer Knol, en van

staatvoering uitmaken.

Djaja de Ningrat had 'er veertien, wel¬
kers gout en juweelen hem meer, dan tien
duizend ryxdaalders, quamen te staan

den Heer Landvooyd van Samaring, me
de gebragt.

Eerst dansten 'er zeven gelyk, welker

Voor cen Javaansch vrou-mensch was

klceding en toetakeling, benevens het ver¬

zy redelyk blank, en vry wel besneden

dere, tot dat danssen behoorende, wy hier
niet omstandig zullen beschryven, aange-

zien wy, op Soerabaja gekomen zynde, by
den Prins van Madura beter gelegenheit
daar toe zullen hebben.

Na dat die zeven dogters gedanst hadden, quam ’er een man en vrouw, die

van wezen, dat eenigzins na’t wezen van

een Chineesche dogter zweende gelyk
zy ook zoo by na wat lymende van taal
was, dat alle Javaansche viouw-lieden er-

gen is. Zy zong zeer wel, ool had zy
gelyk de andere dansseressen, een voor-

hoofd-cierzel van goud, ofverguld zilver,

malkanderen zeer aardig vryden, voor den

dat zeer schoon, en iets zeldzaams voor

dag.

my was, hoewel ik ’er naderhand in Am

Deze vryster quam eindelyk op de schoot
van den Commandeur Knol, daar na op

die van Kapitein van Bergen, en einde
lyk op die van den Kapitein-Luitenant
Holst zitten, die haar ieder een kleen geschenk, dat zy ook al vry aardig bedelde,
gaven; dog met de Heer Holst had zy de

poina meer gezien hebbe, gelyk ik die aldaar ook in prent vertoone.
Daar beneven waren alle deze dansseres-

sen rykelyk van ringen aan alle de vingers,
en die weer heerlyk met diamanten, robynen, en esmarauden voorzien.

De voorhoofd-cierzels van alle deze

meeste moeite, om dat hy geene der In-

vrouwen, die anders redelyk wel besne-

landsche taalen verstond, behalven dat hy
deze gewaande dogter ook niet al te fat
zoenelyk aantastte, maar hy vond zichzeer

Djaja de Ningrat de vlag voerde, en wel
de fraeiste van wezen was, schenen een

in zyne meening bedrogen, als hy, in de

soort van paarden-tuigen, diehaar immers

plaats van haren boezem, twee calappus¬

zoo zeer ontcierden, als de bobori (een

sen van aanzicht waren, hoewel die van

doppen, met wat lywaat 'er over, en al-

geel smeerzel) waar mede zy, om fraei te

dus klaar bevond, dat het een mans-per-

zoon was, ontrent welken hy zich vergre

zyn, bestreken waren.
Haar boven-lyf van den boezem af, die

pen had.

zy met cen klecdje bedekt hadden, was

Dit was oorzaak, niet alleen van een
groot gelach en geschater, zoo van ons ge
zelschap, als van een grooten troep Javaan
sche vrouwen, die ontrent twintig of dertig treden van ons af zaten, om daar de
Javaansche muzyk, met na de bodoc, of
trommel, te zingen, waar te nemen; maar

ook om, dat hy, boven het vorige ge-

naakt, en die dansseres van Djaja de Nin-

grat had zeer veel bloemen in ’t hair, dat

gelyk dat der andere, zeer sterk met wel-

riekende calappus en andere olien, met
bloemen gemengt, bestreken was
Die van Djaja de Ningrat, welke be-

ter , dan de andere, opgevoed scheen te
zyn, begon noit haren dans, of zy som-

schenk, ’er nog een byvoegen moest, om

bayde eerst ettelyke malen voor het gedie smaad, die hy quasi deze gewaande zelschap, dat by hen voor een soort van
dogter aangedaan had, te dekken; ook een beleefde groet doorgaat.

dorst zy zedert die tyd niet weer in de baan
komen.
En Djaja
de Nin-

grat.

Daar op quam een andere dansseres te

Gelyk er eerst maar eenige byzondere
gedanst hadden, zoo dansten erdaar na zeven gelyk zeer aardig, en zwak voor

voorschyn, zynde een van de beste, die af, aan ieder zyde drie, en een in’t mid-

Djaja de Ningrat, gewezen Veld-Heer den. Dan danste ’er eens een voor, en
van Pangerang Depati Anom, die tot
ons overquam, had mede gebragt, gegenwoordig was. Deze Heer was een

drie en drie agter dezelve, draejende hun
lichaam en armen, op een verwonderens
waardige wyze in zeer veel bogten, en gevende gedurig met het oplichten en gedu-

wakker, vry lang en mager man, wel

rig tusschen de beenen slaan van haar kleed-

verstandig, dog ook zoo groots van hert,

e, dat voor hen sleepte, een groote zwier

lyk hy daar ook met zyn oudste zoon te-

dat hy zich byna niet verwaardigde iemand en aardigheid aan haren dans, behalven
dat hier toe ook niet weinig hielp hetgeaan te spreken.
du-

GROO
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twee Eilanden door, en quamen op vyf a° 1706.

er, die by na voor toegebonden, maar zeo

en een halve vadem ten anker.

lang was , dat hy achter op de gronc
sleepte, die zy dan gedurigzeer aardig ag-

een klip, en nog een andere onderwater, vers komst

Wy, na land roejende, lieten den berg, Desschry-

ter uit, dan eens van de grond opssoegen,

beide digt by den berg, ter regterhand ie Japara.

en dan eens weer om hare hand wonden.

leggen, en quamen zoo langs den berg in

Terwyl deze dochters dansten, waren

’er, onder een groote trocp vrouwen, dic

de Rivier, en aan land

Wy vonden daar den Opperkoopman

wat van ons af, en ontrent zoofzoschre-

Govert van Wyngaarden, als Hoofd en

den voor uit, zaten, weer cenige andere

Gezaghebber van Java’s Noord-Oost-kust,

Javaansche Deerns, die op ’t slaan van de

hoewel de Heer Commandeur Knol nu 't

Gong, en Tifa, en van een inlandsche
cither, zongen; dog al haar Muzycq be¬

gezag boven hem voerde.

stond enkel in ’t uitgalmen van Re, Mi

dit Comptoir, lag hier zekere Lampe, eenc

Als eerste van den handel, of tweede van

Re (even als de Muzycq der Chineezen)

de Wys volgde hem in rang als tweede.

en in Cadangen, by quarten, terzen, en

en daar na eene var Citers als Fiscaal voor

quinten , op een zeer onaangename wyze,

en met een lyming, die my schrikkelyk

die tyd, en als Geheimschryver te gelyk.
Pas voor ons quam ’t schip Schoondyk

verveelde.

hier op de Reede, ’t geen Kapiteim de Be¬

Na dat deze wat gedanst hadden, gingen zy wat agter uit, dog gemeenelyk

vere na den Leger-tiein, of na Soerabaja,
brengen zou,

ging 'er een voor aanzitten, en toen quam

De Heer van Wyngaarden ontfing my

die van Diaja de Ningrat, die zeer koste-

zeer beleefd, en had de goedheid om my

lyk gekleed was, ongemeen wel danste,
en zeer fraer, vooreen Javaansche, zong

te verzoeken van by hem, zoo lang ik daar

was, myn verblyf te nemen, gelyk ik ook

Zy danste naderhand met een andere Javaansche dogier, en met een Javaan, die
zeer wel zong, en vry behendig met zyn

dede

schouder-blad, en met zyn arm een ge

genaamd, die my, nevens de verdere van
ons gezelschap, zeer minnelyk ontfing.

luid als iemand, die (met cerbied gezegt)
'er een vliegen laat, zoo dikwils als hy

Ik bezogt ten eersten den Javaanschen en onthaal
Landvoogd van deze stad, Sedjana Poera aldaat-

Hy is de derde in rang van de vier groo- by 't Opberhoofd

maar wilde, wist te maken; waar op dan

te Strand Heeren. Hy onthaalde ons mef

’t gansche gezelschap, en voor al die Ja

thee en confituren, die ons van vrouwer

vaansche trop met vrouwen (onder ’t ge-

volgens den Javaanschen trant, die hart schenLand¬

durig roepen van mang koono, dat is, zoo

meeste zaken door vrouwen laten verrig-voogd.

niet weinig begon te lagchen.
Na dat dit eenigen tyd geduurd had

te Saboa, daar veel matten op de grond

wierden wy aan een heerlyke tafel ge
zet, en namen, na zeer deftig van de-

zen Heer Landvoogd onthaald te zyn, en

en by den
va2n.

ten) aangebragt wierden onder een groogespreit lagen, waar op die Heer met de
beenen kruislings onder ’t lyf zat, hebbende by zich staan een tabaks-doos, of een

na een zeer diepe dankzegging, laat in de

calappus-dop met een goud dekzel, een

nacht, ons afscheid van den zelven, die

riet van zes of zeven voeten, en tusschen

men zegt een Heer van grootvermogen te
zyn.

Hy trekt van zyn tollen en tienden wel

drie duizend ryxdaalders, en dan van den
handel, die de Chineezen, en andere daar

voor hem doen, nog wel zoo veel, zoo

dat men gist, dat hy 't eene jaar door t

ieder vinger breed een goude band, een
gindi (of water kan met goud beslag, en
verscheide andere zilvere vaten, daar ge-

bragt, om zyn pracht en vermogen te toonen.

Als ik myn afscheid van hem nam, ver-

eerde hy my een koebeest, en twee koiven

andere wel tien duizend ryxdaalders inko

met hoenderen, waar tegen wy hem we-

men heeft.

der een ander geschenk toezonden, alzoo

Den 22 dito ’s morgens ten agt uurer

’t daarom gedaan was.

vertrokken wy na Japara, en de Heer

Ik bleef hier niet langer dan eenen dag

Roozelaar met den Eenhoorn na Batavia

en nacht, en vertrok den 24 dito van land;

Wy zeilden dit rak in vyf mylen af en
aan die stad, dog kregen de wind zoc

dog wy geraakten niet voor daags 'er aan
in zee, quamen den 28 dito voorde Ree-

sterk tegen, dat wy eerst ’s avonds ten

de van Rembang ontrent twee en een hal-

ve myl van de wal, latende ter rochterhand drie quart myls voor uit een Eiland
Deze twee Eilanden leggen ten Oosten met vier boomen, en wit strand, en nog
van Japara, en een myl Westelyker ook een ander met twee boomen ’er op, leggen.
een met reven, wel twee mylen van de
Men moet aldaar, gelyk ook by Tsjezes uuren, een myl buiten de Ree, en de

wee Eilanden, ten anker quamen

stad, en men moet hier beoosten die Eilanden inloopen.

Den 23 dito liepen wy tusschen die

ribon, om de steen-barik veel om varen,
en van de Oost-kant af op de Reede komen, alzoo ’t om de West alomme droog,
V2

en
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Hy had ook op zyn binnenplaats als A. 1706.

en veel drooger is, dan 't wel in de kaart

A 1706.

cen Diergaarde, waar in hy allerlei soor-

vertoond werd.

De Schipper Onderkoopman Sibens,
en de Vaandrig Ram, gingen ’s avonds ten

ten van vee had.

agt uuren aan land, en vonden daar de Vaan
drig van den Bosch als Hoofd leggen, hoe

die men bedenken kan, Siamze, Javaan-

lk zag 'er hoenderen van allerlci slag,
sche, kleene en groote, ook hoenderen

wel hy er nog niet voorgesteld was, wag

met verkcerde vederen, korte met ruige

tende na de gevolmagtigden, die miet een

pooten, zwarte met zwart gebeente (die

Pantsjalang al agt dagen van Japara onder

voor de gezondste gehouden werden ) en
veel meer andere, die my nu niet te bin-

weg geweest waren.

Den 30 dito ’s morgens vertrokken wy
weder van daar, en quamen op Zondag
den 1 Augustus ten zeven uuren ’s mor

nen schieten.

Daar waren verscheide soorten van End-

vogels, van Ganzen, en zeer fraeje dui-

gens op vyf en een half vadem ontrent den

ven , Suratze met opstaande staarten, klec-

hock van Panka, en zoo na aan Soeraba-

ne Bengaalze blaauwe en witie Pagadetren

ja, als wy konden; dog nog wel tien of

of Bagaatze duiven, tuimclaars, en andc-

elf mylen ’er-af, ten anker.

re zeidzame soorten, en wel acht of tien

Wy vonden hier de schepen de Liefde,

koyen met verscheidene soorten van fracje

de Lek, Brandenburg, Schoondyk, de
Hartloop, en zeer verre voor uit nog een

to tel-duiven.

ander schip leggen; dog op dezen zelven

van zeldzame Aapen by een gezien. Hy
had een spier-witten, en ook een pek-zwar-

dag vertrok Brandenburg na Batavia
Daar verliep al eenigen tyd, eer ik (al¬

I heb ook noit zoo veclerlei soorten

ten Aap,die ongemeen fraei waren, en een

zoo het tusschen de plaats daar wy ten an-

zeer groote graauwe Meerkat, met cen

ker lagen, en tusschen Soerabaja, zeer droog

zwarte kop, en een lange staart, die waar-

en vol reven is) wierd afgehaald, dat cindelyk met een kleen scheepje, de Susanna

dig was gezien te werden.

genaamd, en waar op de bevelhebbende
Schipper over de Treins-vloot Joan Faber gebood, op den 5 dito geschiede, komende met zynen Onderkoopman Hug-

verwondering gezien hadden, namen wy

tenbroek aan boord.

Wy liepen den 7 dito voorby 't Eiland

Mengarek, en quamen, toen wy verre ge-

Na dat wy al zync fracijgheden met veel
afscheid, bedankende hem voor de beleeftheid, die hy ons bewezen had.

Hy vereerde my ook, zoo als il henen
wülde gaan, twee fraeje kalveren, hoenderen, en eenige tortel-duiven, welk geschenk ik hem naderhand wel tien dubbeld

komst op

geloond heb door een zonderlingen dienst,
noeg waren, den 9 dito eerst ten anker.
Ik ging van dit scheepje, ontrent de Ri- die ik hem dede, behalven, dat ik hem
vier van Soerabaja gekomen zynde, in een kort daar aan ook een fraei geschenk 'er te-

Soerabaja

schuit, en wierd de zelve, die niet heel

gen t'huis zond. lk vond de tortel-dui-

breed dog fraci is, ontrent drie quart myls
opgeroeid, trad daar te land , wierd zeer

na Batavia tot een geschenk aan myn huis-

vriendelyk van de Heer Willem Sergeant,

vrouw, en kinderen te zenden

Des zelfs

Kapitein en Hoofd alhier, verwelkomt,
en in zyn wooning gehuisvest.
Ik vond hier ook als tweede, den On-

derkoopman Gerard van Kervel, die by
’t trouwen van myn oudste dogter wel in
myn huis tot Dordrecht geweest, en my,
door ’t maken van een fraei vers op haar

ven zoo fraer, dat ik ze waardig keurde

Ik wierd niet alleen van de Heer Ser.

geant zeer minnelyk ontfangen; maar die

Heer ging ook, om my eenige uitspan-

ning te geven, dien zelve avond met my
na de Alon Alon, of de Pascebaan by

velke de Depati of Landvoogd van Soe¬

rabaja, die tweede in rang van de Strandhuwelyk, bekend was, welke kennis my Heeren was, zyne wooning had, en alnaderhand (gelyk wy zien zullen van zeer waar men nog op dien zelven dag (zynde
maandag) te paard tegen malkanderen renveel nut geweest is.
En opGref- Daags voor dat ik op Soerabaja quam, nen en stryden zou. Op dezen dag doen
sic.
of den 8 dito, ging ik, om my eens te dit alle de Grooten des Ryks, en de Land-

verlugten, na Gressic, alwaar ik by den
Temanggong, Poespa Nagara, een zeer

voogden; doggeen van hen durft dit op een
Zaturdag doen, alzoo dit dan by niemand

braaf, naerstig, en vernuftig man , die

dan de Keizer geschieden mag

middag zeer deftig ter maaltyd onthaald

Wy vonden den Depati onder tweezienden
groote Waringin of Piisjaar-boomen zit-Landten op een plaats, daar tien of twaalf Chi-voogd in
le Renneesche geverniste stoelen stonden- OOgbaan stryzoo ras hy ons zag aankomen, stond hyden.

wierd.

Ik vond by dezen Heer een wapen-huis,

dat vry net, groot en keurlyk was, voorzien van een groote menigte van donderbussen, snaphaanen, lange en korte pieken, die zeer fraei met zilver ingelegt waren, en van welke oorlogs-gereedschappen hy zelf veele gemaakt had.

op, quam ons te gemoet, verwellekomde

my zeer beleesd, en betuigde my in't Ma¬
leits zeer verheugt over myn komst te zyn.

Hy was een man van een brave gestalte,
dog

JAVA.
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A° 1706. dog wat plat van neus, redelyk vet, en Ren-perk waren) zyns gelyk niet te heb-Ar 1706
zeer deftig gekleet, zynde een Heer van ben, behalven dat hy veel rustiger van gestalte, dan cen van die twec Heeren, was
Hy had drie broeders, van welke de

ontrent zes en dertig jaren. Hy had over

alle zyne andere kleederen, een zeer fraci
vrouwen kleedje van slaat, dat zy Cobar

naaste in jaren aan hem, Jangrana ge-

noemen, dat om de middelen met cen

naamd (zynde Heer van Lamoengan, dat

groene zyde en goud-diaadze gordel, ie- agter Gressic gelegen, en outrent twcc duider srecp van dien een vinger dik, en zend zielen sterk is) op’t slaan van een meagt of tién reizen rond gaande, gebonden nigte van Gongen, op hem af quam, het
was, waar aan ook de trens aan een goude haak was, aan welke zy in 't rennen

gewoon zyn haar korten paarde-toom vaft

de toom op de trens, op zyn broeder aan,
en dwong zyn broeder de Ren-baan te

ployen, dik op een gekoppeld, en zoo

verlaten, alzoo hy ’t tegen hem onmoge-

wyd, voor al in de zyden, dat het haren

tred, die zeer moedig is, veel langzamer
en deftiger ons doet voorkomen.
Nader be

vatte zyn speer met beide zyn handen,
dreef zyn paard met een volle galop, met

Dit kleed van staat is zeer ruim, en vol

te maken.

schryving

welk hy zoo ras niet gezien had, of hy

lyk gaande houden kon

Na dit verricht, en nog eens moedig het
Ren-perk rond gereden te hebben, quam

Hy had een Sonting, of rist bloemen

hy weder by ons zitten, en gaf aan een

agter zyn ooren hangen, en zyn hair blonk

groote mienigte van andere Ridders, die

van de welrickende olie, waar mede het

gezalft was, waar in de Oosterlingen een

zich op hunne paarden in dit Ren-perk
bevonden, gelegenheid, om cok hunne

groot cieraad stellen.

dapperheid in 't stryden, en vastigheid in

Hy had ook , dat anders zeldzaam by de

Javanen is, muilen aan zyn bloote voeten,

en stond klaar om een aanvang van dit
ren-spel te maken.

Hy verzogt ons eerst te zitten, en steeg,

’t ryden te vertoonen.

Die van zynen bloede, of van den eersten rang waren, zag men van de andere
door cenige lange smalle linten of bladen

voor aan de speer onderscheiden, en die

volgden in’t rennen ookk onmiddelyk na
na een weinig gezeten te hebben, op een
zeer fraei paard, dat graauw van hair of hem , alzoo ’t een groote misdaad wezen
cen moye schimmel, zwart van maanen, en
van een zeer cierlyke Javaansche zadel voor-

zou, om voor een Heer van hooger rang
op’t midden van ’t Ren-perk te verschy-

zien was, voor en agter met een overschie- nen, of iemand anders uit te dagen, waartende, en geploit groen-zyde stof, en aan om zy ook alle zich aan de eene zyde van
wederzyden met een rond schild, als een de Pascebaan houden, wagtende een iegelyk zyn tyd, en beurt met veel geduld af.
halve maan van gedaante, bedekt.
Wy zagen toen wel veel topjens of wit
Zyn broek, die men toen hy te paard
steeg, zien kon, was van goud laken, te platte Javaansche mutsjens van de hoofhangende op zyn Persiaansch tot op zyn

den van deze en gene Ridders afstuiven,

voeten

die van hun volk dan opgeraapt wierden,

Terwyl hy te paard klom, nam hy een
stompe speer of piek van tien of twaalf

maar daar viel toen, gelyk ik op andere
tyden wel gezien heb, geen van allen van

voeten, in de hand, sloot zich zeer vaff

zyn paart; een bewys, dat zy dit rennen

met de knien, en maakte de toom van zyn

en stryden zeer vast verstonden

paard aan de voornoemde trens vast, om

Na dat dit een groot uur geduurd had.

dus het paard met zyn lyf en knien te be

namen wy afscheid van dezen Prins, en

stieren

zyne broeders, en keerden na huis onder

een afgryzelyk gerammel van een groote
meenigte van zware Gongen, die een iezoo verre, dat hy nu vlak tegen ons over gelyk van die Ridders daar van zyn volk
stond, zynde die baan wel twee honderd had laten brengen, behalven die van den

Hy reed dan eerst op een zeer hoogdra-

vende stap de Ren-baan half rond, en dat

Depati, die zoo groot en zwaar waren,
als ik ’er oit ergens gezien heb.
tigste is, dien ik op Java entmoet heb, was
Den 10 dito tegen den avond gingen

schreden lang, en ontrent zoo breet.

Deze Prins, die een van de groother-

waarlyk een man, die zich uiterlyk zeer
heerlyk en groots in alle zyne gebaarden
en op zyn schuimbekkende ros zoo moe
dig opdede, dat het een lust was hem dus
dan eens te zien henen draven, dan weer

eens zeer aardig zyn paard te doen trippe
len , dat de Javanen in hunne paarden byzonder beminnen.
Van dit
rennen.

wy over de Rivier van Soerabaja, om de

vermaarde graven van 't Dorp Ampil te
zien.

De Heer, die ons derwaards geleide,
was Angadjaja, zoon van den gewezen Te-

manggong van Passaroewan, diens vader
door Soerapati daar uit gedreven, en aan
welken Heer, by ’t veroveren van Passa-

Ook had deze Prins de roem, van op roewan, de belofte gedaan was, van hem
Java, buiten Djaja de Ningrat, en Scdja- weer in zyn vaders plaats te stellen

na Poera (die imede zeer vermaard in het

Het vermaarde graf, daar hy ons na toe
V3

bragt,
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bragt, was dat van Sulthan Ampil, aec

maakt; dog dat die door een zware storm 4. 1706.

Gaat het

vader van Panombahan Ratoe, dien groo¬

graf van

ten Javaanzen Heilig, die op het bergie
Giri, mede in een aanzienelyke en verhe

van daar na Madura gevoerd was.
Van dezen Sulthan Ampils zoon, Panombahoe Ratoe genaamd, verhaalen de

ne graf-stede, begraven legt.
Zy verhaalden my te dier tyd van dit

en gebed bezig zynde, door een Olifant

Sulchan

Ampil
zien

Javanen, dat, als hy eens in zyne aandagi

en van de andere graven veel zaken, die

ik naderhand, by naauwer onderzoek, ge
heel anders bevonden heb.

Zy spraken van eenen Sulthan Kadjaradjat, die nevens dezen Sulthan, en nos

gestoort wierd, hy den zelven een slag gaf
dat hy in een steen veranderde, gelyk die
nog heden by zyne graf-stede op Giri, maar door den donder voor 11 of 12

jaren in stukken geslagen, te zien is Ook

een andere Arabier, Bootapoeteh genaamd
uit Arabien op Tsjeribon gekomen, en
als grondvester des Mohhammedaanschen
Godsdiensts aldaar begraven zou zyn, waar

len, die nu nog by dit graf te zien zyn,
onthield. Dat immers een bewys van

mede zy van den vermaarden Sjeich Ibr

groote heiligheid is

Moelana (die zy niet recht schenen te ken-

getuigen zy dat deze H. zich wel veer-

tien dagen aan een, in twee groote kui-

Den 1r Augustus quamen de Hecren komst van

nen) wilden spreken
Deze Bootapoeteh legt twintig of der-

Knol, en Frederik Christiaan van Berger de Com
hier van Samarang, die wy gezamentlyk mandeur

tig schreden verder tegen over het huis

te gemoet gingen, om hen met veel sta- Knol en
dere
van Angadjaja aan de over zyde dezer Ri tie en een grooten trein, wel 70 mannen Grooten
viere, alwaar ook de vader, en ’t gansch sterk, een stuk weegs in te halen.
geslacht van dezen braven Heer AngadjaDen 15 dito wierden wy by den Depaja onder een hoogen boom begraven lag
ti van Soerabaja princelyk onthaald, al-

Wy gingen na dit beroemde graf van
Sulthan Ampil door een naauwen weg,

waar ook de oude Panombahan, of Prins

van Madura, Tsjakra de Ningrat genaamd.
een Heer van in de tagtig jaren, mede verscheen, zynde met Kapitein Henrik van

en door verscheide naauwe Poorten van
roode moppen opgemetzeld, quamen daar
na over verscheide matig groote opene

der Horst daar gekomen, door de Kapi

plaatzen, alwaar men ook eenige slegtt
Saboa’s zag, onder een van welke wy eer
Bruidegom met een kleedje van groen gaas
met goud ’er op, om’t lyf geslingerd, met

teins Zacharias Bintang, en Willem Hen
rik de Bevere afgehaald, en door den Zeevoogd met vyf, en door de mindere vaartuigen met drie eerschooten verwellekomt

bloemen agter de ooren, en verder naakt

buiten welke ’er dertien aan land gedaan
wierden, terwyl hy onder ’t geklank van

van boven-lyf, nevens zyn bruid, die me

de vry slegt gekleed, en boven de boe¬

trompetten en pypers aanquam.
Deze Prins was, hoe oud en kaal vanOok van

zem al mede naakt was (hoedanig de meeste Javaansche vrouwlieden gaan) zagen.
Zy, die daags te voren bloemen op dit

dat te meer te verwonderen was, alzoo by

van Madu

graf gebragt hadden, waren ’er nu ge-

niet gaan kon; maar op een vierkante be-

14.

hoofd, nog een zeer vermakelyk Hee

weest, om een zegen over hun huwelyk

klcede plank, waar aan vier zware ringen

van dezen dooden Heilig af te bidden
Eer wy verder gingen,geraakten wy over

waren, moest gedragen werden.

een plaats, daar men onder een kleen brug-

avaansch uitgedost, hebbende een wam-

den Prins

Hy was toen ongemeen kostelyk op zyn

getje, of rondom een steen, daar men o-

bais van goud-laken, dat zeer schoon en

ver ging, water vond, waar in zy hunnc
voeten, eer zy verder gingen, met eerbied, en om dit heilig graf niet te bezoe-

zwaar van goud was aan, dat hy alle

delen, wiesschen.

Na dat wy nog twee portaalen doorgegaan waren, quamen wy op een plein van

dertig voeten breed, en wel zestig diep

dag, zoo meenigmaal ik hem gezien heb
veranderde, hebbende noit een en ’t zelve

kleed twee dagen aan een; maar dan een
goud-, dan een zilver-lakens, dan een
zwart zattyne, dan een ander badjoe, en
nu een blaauw dobbelsteene kleedje met

met zeer veel graven in de open lucht ver-

goude streepen ’er in, om ’t welk een gordel

vuld. Zoo haast wy by des Sulthans graf
quamen, dat vry slegt, en maar met wat

van een schoone goude Allegia was.
Ook was hy zoo opgecierd met een me-

aarde en eenige groente bestroit was, kniel

nigte van kostelyke ringen, met zeer groo

de de Opperpriester, die ons nevens An-

gadjaja derwaards geleid had, en ook Angadjaja zeer eerbiedig, nevens alle de Ja

te steenen van verscheide soorten aan ieder
vinger, dat ik 'er noit zoo veele en zoo ko¬
stelyke op een en de zelve tyd gezien heb.

vanen, die in hun gevolg waren, neder.

waar in de Javanen hunne grootste pracht

Zy verhaalen ons verder, dat deze groo- stellen. Hy had ook een ongemeene groo¬
te Heilig zoo slegt op zyn uitdrukkelyk te en kostelyke goude kris, vol heerlyke
verzoek begraven, en dat er tegen zyn wil

gesteenten, in een goude schede op zyn

en begeeren, naderhand uit eerbiedigheid

rechter zyde.

wel een heerlyke Tent over het graf ge-

Wy zaten hier alle met Chineesche stoelen

JAVA.
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ie by den schuure op een groot plein in den Dalan
Prins van
gemaakt, die wel honderd voeten lang,
Socrabaja
onhaald

werden

en wel twee honderd voeten breed was
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uitgenomen den ouden Prins van Madu-de 1706
ra, die nog wel zoo lyvig was

Ik heb met die twee jongste Soerabajasche Princen menig uurtje met veel ver-

aan cen lange tafel, waar op naderhand een maak, sprekende met hen over allerlei za¬
ken, doorgebragt.
groote menigte van spys door vecle vrou
B-halven deze waren’er ook vecl andre

ven aangebragt, en in ordre geschikt

groote Javaansche Heeren, welker namen

wierd

Daar was allerlei soort van wild-braad

my juist niet bekend waren.

Lyc Prins van Soerabuja gelyk ook zyn geschry-

ossen- kalfs- en uitmuntend vet herten-

twee broeders) verschenen met hun boven-ving der

vleesch- maar het droevigste van allen was,
dat al die schoone spys in calappus-olie in

lyf naakt aan de tafel; dog waren over hun Gasten.

de plaats van boter gebraden, en derhal-

lyf met zandel-hout, even eens als of zy

ven voor my gelyk naderhand bleck on

gecamelot waren, bestreken, gevende al-

cetbaar was

omme, daar zy zaten, een zeer aangena-

Hy had ons voor de maaltyd met een

me reuk van zich; dog om hun be-

kopje saffraan thec, en met een groote me-

neden lyf hadden zy een kleedje van

nigte van allerlei schoone confituuren den

velerlei verwen overal met goud door-

ganschen morgen bezig gehouden, en bragt

werkt, en met een witte gordel vast gemaakt

ons toen alle de spys op tafel geschikt

leder van deze dric Heeren had zes rin-

was, wat nader by de zelve, waar op wy
ons kort 'er na ieder op zyne plaats, vol-

gen aan ieder hand, zommige van goud

gens zynen rang, vervoegden.
De Prins van Madura zat aan ’t hoofd

waren) en zommige met gesteenten bezet

hoedanige 'er twee aan de voorste vinger

die zich aan de agtersle vingers vertoon-

van de tafel thoewel hy 'er lang tegen-

streefde willende de rang aan de Veld

den

Heer van ons leger geven) daar na volgde

De oudste Prins was getroud met een

aan zyn rechterhand de Heer Knol, toen

dogter van zekeren vermogenden Ryks-

aan zyn linkerhand de Prins van Soera-

Raad van den ouden overlcden Keizer van

Java, Amangkoerat de 1e. die doorlast van
jegenwoordigen Keizer, Pakoebowa-

baja, daar na ik (alzoo de Heer Knol dit
zo begeerde) en toen de Heeren Kapi

den

teins van Bergen, Sergeant, Bintang, van
der Horst, en de Beveren, na welke Heeren, als de Hoofden en Brigadiers van ons

na,

gekrist was.
Zyn naam was Mangononan. Hy wat

Temanggong van Pati. Deze zyne dog-

leger zynde, de mindere Bevelhebbersdei

ter nu was een ongemeene moedige vrouw-

troepen volgden. Ter rechterhand van

en die t van den Prins haar gemaal in

den Prins van Madura zaten wel honder-

trotsheid (gelyk wy aanstonds hooren zullen) nog vry verre won. Dit wyf nu heeft

jonge vrouwlieden van zyn gevolg, en

nog wel dertig of veertig van vyftien of

hy van den Keizer door cen zonderlinge

zestien jaren, in een halve maan wat ver-

gunst gekregen, en dit is't, ’t geen haar

der af, een van de welke hem wat ge-

zoo opgeblazen maakt.

Zy had ’t bestel van deze tafel, en allesEn der
zeer heerlyk na de Javaansche grootste maaltyd,
door de
waard uitgenomen drie of vier, die op trant bezorgd. Ik heb noit schooner Princes
een matje byzonder zaten, die kostelyk witter, aangenamer en welriekender ryst. van Socra
op een tafel zien komen, waar mede ikbaja toebe¬
van juweelen voorzien waren, en bloealleen myne voor-maaltyd doen moest, als reid.
men in ’t hair hadden.
maakte pinang op een pisang-blad bragt:

dog alle die deerns waren haar beziens niet

De Prins van Soerabaja had daar me-

niet gewoon kost, in olie gebraden, te

de twee van zyne broeders genodigd.

eeten; dog had ik van de voor-maaltyd

De oudste der zelve, Jangrana genaamd,
was een Heer vry korter, dan hy, van

schotelen, behalven de kleene, waren) niet

waar op wel zeventig of tagtig groote

gestalte een man van twee of drie en der

veel, ik had zoo veel te meer van de na-

tig jaaren, zeer droevig van wezen, en op

tafel, die in een nagerecht van wel honderd schotels van de schoonste en heerlykste vrugten, die ik oit in Indien by een

verre na zoo verstandig, en ook zoomoedig niet, maar veel gemeenzamer, als zyn
oudste broeder

Zyn tweede broeder, Wira Deridjagenaamd, was een zeer fraci en byzonder

gezien heb, bestond.
Ik zag 'er veelerlet soorten van groote,
en ook van middelbare Pompelinoezen,

vrolyk Heer, ontrent dertig jaaren oud, zommige wit, zommige rood van verwe,
en vry verstandiger, als zyn tweede en voor al ongemeen lekker en aangenaam
broeder, dog ontrent van de zelve lengte van smaak. Daar waren witte, roode, en
en beide wel een hoofd korter, als de welriekende Jamboezen, verscheide lekke
Prins, hunnen oudsten broeder, die een van re soorten van Piesang, schoone Ananasde kloekste en vetste mannen was, die ik sen, allerlei soorten van Mangga’s, heer¬

oit op Java onder de Javanen gezien heb

lyke en ongemeene groote water-meloenen
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ter anders, en gaf 'er ieder wyf, om recht

meer gezien heb. Met een woord, het
was cen tafel met fruit, waar op men den

ben, eene ; dog dit onrustig en windrig

werd.

dat hy gelukkig ontweel.) in flarden, en

de grootmoedigheid van dien Prins, en mei

ren.

die van de hoogmoedige Princes van Soe¬

Hy moest dierhalven de Heer Sergeant

rabaja, volkomen overeen kormende, waar

by wy dan nog het luidruftig Javaansch

om nog een fles laten verzoeken, die hy
haar, in hope dat dit haar siedend gemoed

Muzycq van een groot getal rammelende

wat nederzetten zoude , geven wildt ;

dog zy wilde die geenzins van hem ; maar
wel als een geschenk van de Heer Ser-

zyn.

geant aannemen, en om te toonen , dat zy

Onder het eeten viel het gesprek over
de heerlyke schikking en de menigte van
allerlei keurlyke vrugten, die deze Princes
had weten by een te zamelen, en ons zoc
cierlyk op te dissen, waar op de Heer Wil¬
lem Sergeant zei, dat de vrugten heerlyk

die ook juist niet wilde voor niet hebben

waren; maar dat de vrouw, die ze ons

schen beide zeggen, dat zulke vrouwen

verschaft had, weergaloos trots, en zoo on-

haar Gemaal was, dat hy (die 'er by zat

van staat haar eigen inkomen van eenige
landeryen hebben, die zy zelfs na haar gemaals dood blyven behouden, niet tegen-

bekennen moest eenige stonden beleefd te

staande zyne goederen aan den Keizer, of

Die in haar

schreven

wyf nam de hare, en wierpze na zyn hoofd
was door geen nieuwe beloften te bedaa-

ke zy dog niet volmaakt vrolyk konnen

nader be¬

te doen, en om rust met haar te heb-

grootsten Prins van de wereld had mogen
nodigen, en dierhalven een onthaal, met

gongen en Tifa’s hadden, zonder de wel¬

trotsheid

Sen Prins haar gemaal begreep dit eg- Ae 1076.

rians, Tamarinde-vrugten, en een zekere
sooit van Aardakers, die ik zedert noit

genaakbaar zelf zomtyds voor den Prins

liet zy aan de slavinnen van dien Heer

vragen, of zy geen Roozewater te koop
hadden, om zoo cen fles dan, mits beta-

ling, aan te nemen.

Om dit wel te begrypen, moet ik tus-

hebben, in welke hy met haar alleen

door zyn gunst aan den ouustenzoonver-

meer, dan met alle zyne wyven, te stellen

vallen, gelyk meest, als de zoon in zyn plaats
gesteld werd, geschied, maar zoo 'er een

had.

Vermits nu de Javanen Mohhammedaansch zyn, en volgens de wetten van
hunnen Godsdienst vier wettige vrouwen,
en zoo veel byzitten hebben, als zy willen, zoo moet men weten, dat ieder van

ander in komt, dan gaat dat zoo grifniet,
gelyk wel te denken is.

Ook durft de Depati zulk een vrouw
hem van den Keizer zelf geschonken, zoo
licht niet qualyk handelen, om dat zy ha-

deze vrouwen hare beurt (die zy op zyn

re vrienden aan ’t hof heeft, die hem daar

Javaans Galiran noemen) heeft, om by

zeer licht in ongunst zouden konnen hel-

haren man te slapen. Een oude gewoon-

pen.

te van ’t Oosten, waar van men in de tyd

Na dat dit gesprek van de Heer Serge-

van Ahasueros den Koning der Perzen en

ant over die hoogmoedige vrouw ten ein-

al eer, by Jacobs tyd, gelyk Gen. 30. vs

de geraakt was, en men zich zelfs aan dien

i5 blykt al wist, en die ons het rechte
verstand en begrip van die Galiran, of
beurte van elke jonge dogter, geeft, van

men op, en al het overschietende ecten,

welke wy Esth. 2. vs. 12.15. lezen.
Gelyk zy nu de eerste vrouw van den

Prins was, alzoo gebeurde het op zekere
dag, als het hare Galiran was, dat de Heer
Sergeant aan de vrouwen van dezen Prins

trefselyke tafel wat goeds gedaan had, stond

zoo wel van de voor- als na-tafel, wierd
aan ons gevolg gegeven

lk ging ondertusschen wat dieper in dit
Hof maar bevond in het zelve niet veel

heerlykheid, dan dat ik hier en daar eeni-

aangenaam zyn zoude, alzoo de Ooster-

ge opene pleinen met Saboas, en daar in
fracje matten op de grond, en van verre
eenige ledekanten zag staan die al vry net
toegemaakt, en met fraeje behangzels opgecierd waren ontrent welke ik nogtans

lingen in ’t gemeen, en voor al de vrou-

niet al te na komen dorst, om dat 'er een

wen, zeer veel van reuk-werken en lieffe-

groote troep van Bidaja's, en dienende

drie flessen roozewater van zynen voor-

raad, van Batavia toen eerst bekomen, ten

geschenk zond, wetende, dat dit haar zeer

lyke vogten houden
Deze vrouw nu van zich zelven reedt
zoo vol moeds, en daar by overwegende.

dat dit geschenk op de dag van haar Ga-

liran gedaan wierd, oordeelde dat de drie
Aessen, en alle geschenken op die dag gegeven, alleen haar toequamen, en dat
de Heer Sergeant, om geen andere reden dit geschenk aan haar gemaal gedaan
had, en wilde dierhalven ook alle de flefsen hebben.

vrouwlieden, ontrent stonden, in opzigt
van weike ik den Prins, een zeer jaloerzen Mohhammedaan zynde, geen grond
van eenige quaden gedagten geven wilde.
Ik ging dierhalven in de Alon Ason, of
Pascebaan, die wel een kleen vierde deel

van een myl van de Heer Sergeants wooning, dog anders naast den Dalam van dezen Prins gelegen was, wat wandelen, al-

waar ik zynsstal met twee ofdrie zeer groo-

te Olitanten vond, op welke hy gewoon
is

G RO

ders, wanneer hy het Opperhoofd al
hier komt bezoeken, of cenig ander behem in zoo cen geval ook wel een zwart

naamste Ryx-Raden, mogt voeren-

Grooten en minderen van zyn gevolg om-

cen, en boven met eenige dwars-passemen-

ringd, behalven dat zyn piek van staat,

ten bezet, op ’t hoofd zien hebben, en

waar aan men by na niet als goud, en zeer
weinig hout, zag, nevens de verdere praal
cieraden voor hem gedragen wierden. Men

tang, voor twee menschen, om ’er over

zei dat die Heer wel honderd en twintig

dwars in te gaan, gemaakt was, zitten.
Wy vertrolken eindelyk na dankzeg.

kinderen, kinds-kinderen, of kinds-kinds-

ging van daar, en wierden door den Depati, en zyne broeders, tot buiten den Dalam uitgeleid

den brins
van Madu

12

Hy was met een stoet wel van duizend

goude passementen, twee vingeren van

staat, dat in een gemaliet zetelken van Ro-

minOo va1
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met zilvere banden , waar aan twecgroo-

te quasten waren , vast gemaakt, dat geen
ander , dan een Prins, of wel een der voor-

zag hem dan op een heerlyk kussen van

verwelko
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Nipa of Nipa-bladeren aan cen zwarte stok

zoek van staat doet, te ryden. Ik het
zyde topje met twee ronde kringen van

Staatelyke

JAVA.
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1706. is alleen, of wel met een van zyne broe-

Op den dag, toen de Depati van Soera
baja met zyne drie broeders den Prins var

Madura plegtelyk ging verwellekomen,

kinderen had, die hier meest by hem wa.
ren.

Hy betoonde veel agting en genegen
heid voor my te heoben, alzoo men hem

reeds bericht had, dat ik een Pandita, dien
zy Santali of Santri noemen, was
Hy sprak zeer geerne metmy, hooren- Gemeen-

heb ik gezien, dat hy voor den zelven niet
alleen zeer nederig thoe kon dat van zul

de dat ik ook een grondige kennis vanzaamheid

ken opgeblazen herte af sombaide, maar
ook zyn hoofd tot aan des zelfs voeten
boog, of die kuste, gelyk ook alle zyne

taal had, dic hy mede zeer wel sprak.
den schryIk verzogt zyn oudsten zoon, een Heer ver.
van veertig jaren, opzekeren tyd, wanneer

broeders deden.

de Prins my genodigt had nevens hem te

van dien

hunnen Godsdienst en van de Maleitsche

bins met

Het was te verwonderen, dat een man

komen zitten, dat hy de goedheid hebben

van zoo hooge jaaren nog lust kon heb-

wilde, van zich mede by ons neder te zetten; dog de eerbied, die hy voor zynen

ben , om zoo zwaren veldtogt by te woo-

vader had, was zoo groot, dat hy zulks
niet bestaan dorst, alzoo dit een grove misschappy op Jaya hield, was Kapitein var daad tegen de Javaansche Hof-wetten was
der Horst uitdrukkelyk afgevaardigt, om die il naderhand beter leerde kennen, gehem daar toe uit naam van de E. Maatlyk ik ook in later tyd zoo veel kennis van

nen ; dog dewyl men hem voor den opregtsten en magtigsten vriend der E. Maat

schappy, en van den Veld-Heer te verzoe¬
ken, voor welken hy zoo grooten agting

had, dat hy dit niet durfde weigeren
En zyn
stoet.

Hy was vergezelschapt van zyne kinds

hare taal gekregen heb, dat ikeen zeer net
Woorden-Boek of Dictionarium daar van

gemaakt, en nog onder my hebbe¬
Op dezen zelven dag vereerde my deHeerGeschenk

kinderen, en had ook zyn oudste zoon,

Knol een zeer fraei blaauw gedaalderd Bi door

den Prins Sastra Nagara, mitsgaders zyne

manees paard, om mydaar van in de veld

kindskinderen de Princen Poerba Nagara,

togt te dienen; ik heb al eenige dagen

Soeria Nagara (die naderhand in zyn plaats
als Prins van Madura gevolgd is) en meer

werk gehad, om ’t zelve het schrikken
voor pistool-snaphaan- en bas-schooten,

andere, welker namen my ontgaan zyn

en vooral, het gerammel der Gongen, af

onder zynen stoet.

te wennen, voor 't welke ik niets beter

die in draag-baaren, met jaloezy-matten

vond, dan nu en dan in de Pascebaan
daar gemeenelyk op zeer groote Gongen
geslagen wierd, te gaan ryden.

voorby onze wooning gedragen wierden.
Deze waren het puikje van drie of vier hon-

ik ook te paard zat, zeer dik wils in 't rond

Ook had hy vier van zyne voornaamste

vrouwen, jonge en fracje deerns, by zig

de

Heer Knol.

Het draeide in 't eerst metmy, hoe vast

derd anderen, die hy in zyn uitnemend net-

zonder na de coom te willen luisteren, dog

ten en Vorstelyken Dalam, of Hof op

't wierd naderhand zoo gedwee, dat het van

Tondjong, had, een Hof-stoet, die veel geen kanon-schoot wist

meer tot een uiterlyke staatvoering dien

Op dezen zelven 15 Augustus gafmy Twee op-

de, dan dat hy ze nodig had, hoewel mer

die Heer ook twee oppassers, de een Jan passers tot
des schry-

zeide, dat hy in die hooge jaren, nog zeer

Baptista Boelens, en de ander Hermai

tot de vrouwen genegen was, wekkende

Henriks genaamd, en bestelde ieder van gegeven.
hen een paard, om my alomme, als ik te

(gelyk al de Javanen zyne reeds overlang
verstorvene lusten door ’t gebruik van den

paard uitging, en voor al in ’t leger, te

Amsioen, by ’t rooken van Madat (dat

konnen volgen, en te dienen, gelyk zy

Amsioen, of opium, met tabak gemengt.

ook zeer yverig gedaan hebben, alzoo zy

is) weder op

vers dienst

’t zeer wel by my hadden.

Op den dag van zyn intrede wierd hy

Ik liet ook, bericht zynde, dat wy door

door twaalf Javanen gedragen, voerende

zeer dorre en zandige velden, daar het

een zonne-scherm van staat, van Dahon schrikkelyk nu en dan (gelyk ik bevonden
IV. Deel.

X

heb)

162

BESCHRYVINGEVaN

A 1706. ben) stuiven zou, moesten trekken, een

asgraauw leger-kleed maken, dat my op
dien tocht grooten dienst gedaan heeft.
Ik voerde geen andere wapenen , dan een

paar pistoolen en een braven zabel by my,
denkende dat ik, als het 'er op aanquam,
daar mede wel een blooden Javaan of tien

Hy was zeer klock van wezen

groot van oogen, neus, en kin, breed

Den 19 Augustus quamen zes Maleyers,

met vrouwen en kinderen, van Soerapati
tot ons over, die ons tyding bragten, dat

Ook zeer grys, en meest kaal van hoofd,
dog zeer lyvig en vet vanlichaam, uiter-

reizens van ons, vertoonde

zoo hertelyk lagchen kon, of hy maar der¬
tig jaren oud was.

zyn veld-tent en zyn troep van ettelyke
duizend Madureezen stond, bezoeken.

De Heer vander Horst, die ’t Javaansch

schryving

rood aan ’t wit zyner oogen, waarschynclyk door de hooge jaren, dic hy bereikte

lyk, na het aan zyn armen en spieren ge-

nombahan van Madura op het plein, daar

Nadre be¬

van aangezicht, zonder tanden, zoo bruin van den
telven.
van vel niet als de andere Javanen, en war

hy met 2500 voet-knegten, en 2 of 300
man te paard, zich by een Rivier, een dag

Wy gingen dezen avond nog den Pa-

leek , nog een zeer sterk man, en die nog

Voor een Heer van dien rang,dien hy
beklecde, was hy zeer minnelyk, vriendelyk, en beleefd zelf tegen de minsten, hoe¬

wel hy onder zyn volkzich, als hy wilde,

ook zeer ontzagchelyk wist te maken, in

als zyn Nederduitsch sprak, en grondige kennis van al zyne zaken had, zei

zoo verre, dat hem niemand van de zyne

my, dat ons aan de tegenwoordigheid van
dezen Heer, meer dan aan tien duizend

kende, naderen, en hem ook niet al te na

man, gelegen lag, dewyl de Javanen meer
agting voor hem , dan voor den Keizer
hadden, gelyk hy op ’s Keizers bevel noit
in ’t leger verschenen zou hebben, dat hy
nu uit enkele agting voor de E. Maatschappy, en voor de Heer Knol, dede.
Ook zouden wy, buiten zyn overkomst.
geen eenen Madurees, die van de Javanen

wel de beste Soldaten zyn, gekregen hebben.

Wat ordre dat hy onder zyn volk houd

haetge¬

krygsordre

Madura

op Soerabaja komen kon.

de Heer Knol genoegzame zorg voor my
gedragen wierd, daar ik het juist altyd niet
Plaats aanhalen zal.

Prius van

dicpe en redelyk breede gracht, die zeer
vischryk was, door zyn volk eenige uuren verre gegraven, zoo dat hy nu in korten tyd, en zeer gemakkelyk, van daar

van myn lyf houden zou, hoewel er door

op heb laten aankomen, gelyk ik op zyn

van den

den, van Tondjong aftot de Pangkalang Ae 1706.
toe, daar men ontrent de zee opgaat, een

kan men daar uit afnemen, dat hy gewoon
is niet verre van daar de zynen een aanval

moeten doen, zich met een kleen gonget
je, dat met een geele boord omnaeid is

zy na anders, dan al kruipende en hur-

komen dorst. En dit was de eigentlyke
reden , waarom zyne tegenwoordigheid
ons meer, dan tien duizend mannen, waerd
was.

Den 20 dito wierden de Brigades van ’t De Brigades van ’t

leger aan de leger-hoofden door den Veld¬

leger verge-

Heer, en den Raad, vergeven.

Deze Raad bestond uit den Heer Op-

ven.

verbevelhebber van Java’s N. O. kust, en
Veld-Heer Govert Knol, de Heer Fre-

derik Christiaan van Bergen (Kapitein

tweede Leger-Hoofd, en zyn opvolger als
Veld-Heer zoo zyn Ed: mogt komen ;sterven) en de verdere Heeren Kapite is

te begeven, daar hy zelf zoo lang op klopt,

te weten, Willem Sergeant, Zacharias
Bintang, Willem Henrik de Bevere, en

als hy ziet, dat zy ’t genoeg konnen uit

Henrik van der Horst, mitsgaders Pieter

harden, houdende, als zy 't te quaat kry.

Bout, Koopman,en Treins-Bockhouder,

gen, op met kloppen; dog zoo iemand

Jacob Fredrik de Famars, Fiscaal, Kor-

eer af weck, al was het zyn eigen zoon

nelis Koops, Trein-Meester, en Jan A¬

die was een man des doods, gelyk hy Ae

lexander Caffer, Geheimschryver van den

1705 twee van zyn eerste Raden, die uit

Veld-Heer, en van dien Raad.

hoogen nood afweken, zoo ras zy by hem

Door dezen Raad nu wierd de eerste

quamen, krissen liet

Brigade aan de Heer van Bergen, de twee-

Hy verhaalde my ook, dat hy in zyn
Hof op Tondjong, dat wel eens zoo groot,
als dat van den Prins van Soerabaja is, een
lyfwagt van duizend wakkere mannen

de of de linker-vleugel aan de Heer Ser-

heeft, van welke 'er vyf honderd uitgele-

geant, ieder van tien byzondere troepen,
van welke ieder twee honderd Hollan-

ders by zig had, gegeven.
Het gros van’t leger bestond verder uit

zene pieken, alle met zilver rykelyk be¬

de Brigades van de Heeren Bintang, van

slagen, en vyf honderd zeer fraeje snap-

der Horst, en van de Heer de Bevere.

haanen voeren.

Ook is zyn grootste vermaak, als 'er een

Den 21 dito vertrokken de schepen

Aardenhout en de Schaapherder na Ba-

vreemdeling op Madura komt, om aan tavia
Den 22 dito heb ik in de wooning van Predikte en
den zelven zyn keurlyk paleis, wapenhuis,
de Veld-Heer, een fraei steenen huis vandoopte hier
en zyn fracje paarden, en paerden-tuigen
enige kinin zyn princelyke stal te vertoonen.

Hy had ook, in de tyd van drie maan-

den Kapitein der Chineezen, dezer plaats.

deren.

dat hy voor zyn Ed: opgeruimd hadde,
ge-
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Na dat de leger-zaken beschikt waren, Ae 1706.

A 1706 gedurende zyn verblyf, voor’t leger, en
voor de bezetting, gepredikt, by welkc

quamen de Hoofden mede by ons onder

gelegenheid ik ook de volgende aangeno
mene kinderen, te weten,dat van de Heer

Willem Seigeant, Klara, dat van den A

die opene hooge schuur zitten, en by op
neming van ’t geheel leger, bleek, dat het
zelve in deze navolgende manschap be-

sistent Blocmendaal, Elizabeth, en dat van

stond :

den Corporaal Geldebloem, Kornelis ge

Zestien vaandels Hollandersa 5omar

doopt hebbe, alle by hunne slavinnen ge-

800

ieder

tceld, en waar van zy geloofd wierden ook

Derug Inlandsche vaandels, sterk2400

wel de vaders te zyn, vermits 'er by ne

Treins-Matroozen , en de verdere bedienden

geen Hollander van eenige magt op Java
Slegi leven
is, die geen byzit heeft; een manier van
der Java

leven , die zeer ergerlyk is, en aan den In

e11.

lander weinig indruk geven kan, om hem

3375

De Prins van Madura bragt mede
ruim

tot onzen Godsdienst te doen overkomen
waarom ook zeker Javaansch dus overwon-

ne dogtetije, dat nu redelyk groot be-

er maar drie duizend zes honderd

gon te werden, en nog ongedoopt was

en agttien op gaf, waar onder 'er

van my gevraagt zynde, of zy zich niei

vier honderd en zestig met snap-

pen, my dit nadrukkelyk antwoord gaf

hanen waren

Sen Prins van Soerabaja

Myn Heer ik heb daar niet tegen, mits

zeide zy, dat myn vader (dic zeer sterl

hoereerde, en vry los leefde) zich eerst al.
een waar Christen gedrage, en myn moeder
tot zyn vrouw trouwe , dat by vel dikwil.

beloofd, dog tot nog toe niet gedaan heeft.
schouwins
der rroe
pen

5ooc

schoon hy by de wapenschouwinc

haast, op hare belydenis, wilde laten doo-

Wapen

175

op gaf.

Sedjajana Poera, Depati van Soerabaja 400c
hoewel hy 'er by de wapenschouwing maar twee duizend op gafDie van Sammanap,
Cidajoe,

Den 23 dito was 'er een wapenschou

Tocban,

wing en verdeeling der Brigades op de Pas-

te zamen

Lassem

cebaan, ’t geen ik nevens den Heer Knol,

5000

Rembang,

den Panombahan van Madura, den Hees

Gressic.

van der Horst, en meer andere Heeren,
ging zien.
De Prins van Madura quam eerst wat

5OOO

hoewel hy ’er maar drie duizend

hoewel zy ’er maar drie duizend
opgaven.

by den Heer Knol aan, dronk daar een

En de Battoors, of de last-dragers

5000

kopje thec, en at daar eenige Persiaansche

Waar by dan nog wel quamen

2625

vrugten en confituuren by.
Hy had nu een heerlyk groen zattyne
wambas aan,dat styf van goude passementen

en aan den hals meteen halve maan geborduurd was, en verder een zeer fraci chite
kleedje aan, een wit topje op zyn hooft,
en een andere frzeje met goud doorwerkte

kris op zyde
Sterkie de
legers.

Na dat hy een uurtje hier gezeten had
liet hy zich voor af na de Pascebaan dra-

Dus te zamen koppen 3oooc
Zoo dat alles op ontrent dertig duizend
mannen uit quam, hoewel ’er maar vyf-

tien duizend gewapende Soldaten waren.

Al ons geschut, en de verdere krygs
tuigen, bestonden in
6 zesponders.

18 twee en drie-ponders.
25 hand-mortiers, en
6

groote mortiers.

gen , hebbende een van zyne zoonen.
die maar vyftien of zestien jaren oud, en
wat bleek was, by zich en wy volgder

te vervoeren, geschikt waren.

hem kort daar na te paard.
Wy vonden een groot deel van onze oor-

de manschap :

logs-magt in dit ren-perk by een geschaard
Terwyl de Veld-Heer de Brigades daar

Waar toe twee honderd Buffels, om die

De Brigades bestonden in de navolgen- En van ieman: der Briga¬

Die van de Heer van Bergen was sterk
van Willem Sergeant.

verdeelde, trad ik van ’t paard, en ging
zoo lang onder een groot afdak zitten, daar

van Bintang
van vander Horst

ik den Panombahan, en den Prins van Soe¬

van de Bevere.

520

de.

720
887

523

723

rabaja met zyne twee oudste broeders, vond

Deze waren nu met zwarte zattyne badjoes,
dicht met goude passementen bezet, be¬
kleed, en hadden ieder een zwart zattyne
topjen, mede met passementen , op ’t hooft,

ook voerden zy hunne krissen op de reg

3375

Deze Brigadiers nu hadden 1

opperbe¬

vel niet alleen over verscheidevaandels

der Europeërs, maar ook over deze navolgende Inlandsche Hoofden.

ter zyde en hadden om ’t onder-lichaan

zeer fraeje kleedjes geslingerd, en zommi¬

ge met een Allegiaze, en andere met eer
goude gordel, gebonden.

Soopa Tomparang, Kapitein der Boegis.
Joomproc.

X2

der Baliers.
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moest hy ook op de maat van de Gong- Ae 1706.
Kapitein der Maleyers.
slag, danssen, ’t geen hy ook zeer net iede.

zoon van Wang

rys, met het oplichten van zyn regter voorste en linker agterste, en dan weer van zyn

Abdul Bagoes,
Kapitein der Ma-

linker voorste, en regter agterste poot na-

leyers op Bata-

quam.

via.

Abdul Djelali.

der Boetonders.

Alles was nu ter marsch klaar; dog het

Dain Matara. .

der Macassaren

Mohbammedaans bygeloof was oorzaak,

Wangcobat.

Niereboelac.

Luiten. der Maleyers.
r

der Bandaneezen.

der Baliers.

Babandan.

Intsjeh Douw der

Boegische
Mardyker,

of Vrylie-

dat de Panombahan, en de Depati Soe¬
rabaja, niet eer, dan na de nieuwe maan,

op den togt wilden, vast stellende, dat hen

alles tegenloopen, maar zoo zy die eerst
afwagteden, alles wel gelukken zou-

Ondertusschen quam ’er een mondelinge Pangerang
Depati ¬
tyding, dat Pangerang Depati Anom wel

Boeliling. e
En over meer andere, die my nu niet te bin-

oms liei¬

genegen was, om tot ons over te komen.

den.

der Baliers.

1119 om

en vrcde te maken ; dog dat de troepen van over te koSocrapati, nog tot geen vredcgenegen, zig miet.

nen schieten.

Wanneer ik de Macassaren en Boeginee-

nu by Djapan posteerden, om dat te beletten, hoewel hy anders, daar toe honderd

zen al zingende zag voorby trekken (die andere wegen had, als het hem maar ernst

gewoon zyn, als zy op den vyand afgaan,

geweest was.

altyd liederen ter eeren van hun dappere
voorvaderen te zingen, zich daar door tot

en andere Heeren, na Gressic, om daar

zy hier levendig aan my vertoonden, het

maar een Luitenant daar ’t gezag hadde.

Ere cière viros, Martemque accendere cantu.
Dat is:

Door ’t steken derKlaroen de manschap aan te
zetten

En door een oorlogs-lied hun zwaarden als te
wetten.

Scerccgn
danssen ,
enz.

refsio.

weder voor te stellen, alzoo bevoorens

Aangezien nu geen van die Heeren zoo
veel Maleits verstonden, om de voorsselling
dre te doen, zoo verzogt de Heer Knol,
die dit anders moest gedaan hebben, dat
ik het in zyn Ed. plaats doen wilde, gelyk ik dat dan ordentelyk dede, waar over niet weinig Salamat Kapitein China
bharoe, dat is, geluk over de aanstelling
van den nieuwen Chineeschen Kapitein,
aitgeroepen wierd.

Na dat ons die Kapitein (door den E-Grcot ge-

wing gaf de Depati van Soerabaja weder

delmoedigen Temanggong Poespa Naga-vaar vante
verdrinra, dat in ’t Javaans de bloem der stad bete
ten
kend, ondersteund heerlyk op ’t middag-

een pragtige maaltyd, die niet minder, als
de vorige, was, en waar by ons gevolg we

maal onthaald had, vertrokken wy tegen
den avond weder van daar, dog in zeer

het beste voer.

groot gevaar van voor die stad met onze

By gelegenheid van deze wapenschou-

Prins van

crs logt na

van dezen Kapitein in de behoorlyke or-

vers uitdrukt :

Olifauten

den ouden Chineeschen Kapitein Tohoe-

ko, volgens ordre van haar Edelheden,

geval door’t laatste deel van’t volgende

van den

Desschry-

den stryd op te wekken, en daar in te gelyk de oude geschiedenissen van hun land
te bewaren) zoo schoot my te binnen, hoe
geen Virgilius elders zoo kragtig overdit

Zien de

Den 25 dito ging ik met de HeerKnol

Wy zagen ook, wanneer deze troepen Parahoe, die geen vlerken had, ’t ondernu weder aftrekken zouden, dat de drie

ste boven te geraken, en dan had ik (die
Olifanten van den Prins van Soerabaja voor niet zwemmen kan) en mogelyk allen, zeden Prins van Madura, en voor ons allen,

kerlyk weg geveest, alzoo daar een zeer

ombaiden, kruipende wel twintig of der¬

sterke en diepe stroom gaat, waar by nog

tig treden verre van ons, met de agterste
knien ter aarde gebogen, en met de voorste pooten vlak voor uit leggende, na ons

de duisternis van den avond quam.

Alles liep egter beter af, als men gegist
had, en wy quamen behouden t'huis; dog

toe; dog de Carnak sloeg een van deze O¬
lifanten, een mannetie, met een haakje in
de kop, en in de ooren, dat 'er 't bloed by

men kreeg my zedert noit in een Parahoe

neer liep, waar op dit beest een afgryze-

om by dag t'huis te zyn.

lyk geluid van zich gaf, by de Latynen

zonder vlerken, en ook zoo laat noit weder na buiten, zeer sterk daar voor zynde,

barritus genaamd, maar ’t was ook zoo bar
en ysselyk, als men zich dat zou konnen
verbeelden.

Dit nu geschiede, om hem eerst met
een schild te doen schermutzelen, dat hy
zeer aardig wist te doen. Ten anderen
TWEE-

GROOT JAVA.
A. 1706.

165
A 1706.

TWEEDE HOOFDSTUK.
E Prins van Madura doet ons verzoeken. Het danssen van zyne vrouw, en

Landere deerns. De eerste dansseressen, en haren dans. De tweede versooning

van tien dansseressen beschreven. Bezoeken den Prins van Soerabaja, en dien van
Madura weder. Verovering van Cadoewang. Pangerang Depati Anoms antwoord.

Nieuwe wapenschouwing van des Panombahans troepen. De Kleederen van zyn
zoonen, en ’t verder gezelschap. Fraeje wapenschouwing der Madureezen. Heerlyk onthaal van den Depati, en by den Heer vander Horst. Fraei danssen. De

schryver predikt hier weder. Nieuwe wapenschouwing. Het leger breekt op na de
Vyand. Komst te Kara. En te Sopandjang. ziekte van Kapitein van Bergen.
Tyding van Pangerang Depati Anom. Komst te Soka. En hoe wy het tot dus
verre al hadden. Ziekte des schryvers op de togt en waar door veroorzaakt.
Die nog slegter tyding van Baravia kreeg. De Prins van Soerabaja draagt zig
als een schelm. Vertrek van Soka. Komen op Kateegan. Berg Radjoena. Van
Bergens vertrck na Soerabaja. Slegte berichten van de wegen. Nader schelmeryen van den Depati Soerabaja. Vertrek van Kateegan. Houden ontrent Panan¬

gongan halte. Gedurige onrust in ’t leger. Bruggen over de Rivier geslagen. Nader blyken, dat de Prins van Soerabaja met den vyand heulde. Dood van Kapitein van Bergen. ’s Vyands Vesting, meest door de dapperheid van een Matroos,

veroverd. Hoe ’t zich by dezen aynval heeft toegedragen. Zware Waringinboom. Wie hier ’t oppergezag had.

De Prins

En 29 dito wierden wy zeer pleg-

van twee of drie snaren was, zeer aardig

telyk by den Prins van Madura ver-

met een groote stryk-stok speelde.
De plaats, daar wy zaten, was een groo¬
teveld-tent, die fraci, en hoog was.

Madunvan
doer
ons L
verzoeken.

Het danf-

sen van zy
ne vrouw ,
en meer

deerns.

zogt, die ons de eere aandede (en

dat mogt men niet weigeren) om zyn eerste, voornaamste, en schoonste vrouw,

Agter den Panombahan, en ons, zaten

nevens verscheide andere van deze Javaan- verscheide van zyne wyven, die meest al

sche deerns, te zien danssen.

redelyk oud waren, hoewel ik 'er nu en

Alle de Leger-hoofden van de Nederlandsche troepen, de Prins van Soe-

dan (alzoo dat met veel omzichtigheidgeschieden moest, vermits die oude Heer

rabaja nevens zyne broeders, en verscheiandere Javaansche, Chineesche, en Inland-

nog zeer jaloers daar ontrent was) eene
zag, die men fraet noemen mogt, alzoo

sche Grooten, en nog wel twee of drie

zy zeer wel besneden van aangezicht, zeer

duizend toekykers, waren daar tegen woor¬

levendig en schoon van oogen, en vry

dig, zonder daar onder de vrouwen van

blank was.

zyn Hof, die zongen, of op de Gong en
rabana, of ronde platte trommel speelden,
te rekenen.

Wy alle zaten nevens hem op een ver-

hevene voetbank; dog alle zyn zoonen op
de grond, ter regterhand van deze zan-

Deze zangeressen, speellieden, en de geressen, op Rotang-matten , waar mede
trommelende maagden (die my het rechte
denkbeeld en verstand van de woorden van

David Pf. 68. vs. 26. weer zeer levendig
voor oogen stelden, alzoo hare speeltuigen

de gansche grond bedekt was.

De eerste vertooning was van tien kin-De eerste
deren van agt tot dertien jaren oud, met danssereflosse agter-afhangende en wel vet met wel-sen.

en Muzycq een groote overeenkomst had- riekende olie bestrekene hairen, die met
den, behalven dat ook de trommels der veel risten met bloemen, en met klaterouden, na myn oordeel, diergelyke wa-

ren, en ook door zulke jonge deerns be¬
handeld wierden) zaten aan onze rechterhand, zommige voor, en zommige agter
twee werktuigen, die zeer wel na ’t agterste

goud, vercierd waren.
Zy hadden alle goude fraeje kroonen
op de hoofden, waar aan die gestrengelde

bloemen met het klater-goud vast gemaakt
waren.

Binnen in deze kroonen was nog een
andere van bladeren, of papier, dat ten
andere vrouwen, die of op langwerpige deele groen, en aan de einden ten deeavaansche trommelkens, of op enkel- le wit was.
van een koets geleken.

Buiten deze waren ’er nog verscheide

de Gongetjes, of op Tataboangs, sloegen.

Ook was ’er een Javaan, die op een speel¬

Aan de armen hadden zy, een span bo-

ven den elleboog, goude vleugeltjes, van
welkers midden als weer een ander vleu-

tuig, dat wel na een kleen blaasbalkje ge- geltie af-licp. Aan de handen groote rui-

leek; dog dat in zich zelven een harpje me goude, en zeer fraeje arm-ringen, die
X3
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zy ook wel aan de armen dragen; dog die
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ook zwanger by hem, zoo hy ten min-do. 1706

soort valt zoo breed, als die men aan de

sten geloofde, alzoo 'er ook andere zoo

handen dragen ziet.

men zeide, wel by quamen.

Haar gewaad bestond in een slepend frae:

Deze was, hoewel zy alle heerlyk ge-

kleedje, zynde zommige petola’s of ge-

kleed, en by na op eene wyze vercierd

schilderde zyde vrouwen-kleedjes, andere

in calga's, chitzen, en diergelyke van dic

waren, nog wel het allerfraciste uitgedost.
Zy hadden alle zeer keurlyke onder-

soort. Deze waren sterk verguld, en met

kleedjens, en berilisse witte boven-kleed-

heerlyke sluyers, daar af zy ’t einde in de

ens aan, vol gezaeide vergulde bloemen,

linkerhand huelden, om hare lichamen vast

en met blaauwe en goude inslagen ter zy-

gemaakt. In’t gestadig en zeeraardig op-

den onderscheiden , van welke boven groo-

lichten van deze sluyers, die nu en dan te slepende sluyers ter linkerhand, hoewel
sleepten, bestond een groot deel van den ook cenigzins van de regter-hand afhingen.
aangenamen zwier van haar danssen. Zoo-

Voor hare boezems hadden zy groote

danigen sluyer band hadden zy ook voor banden, die een hand breed, voor toegede borst, en nog een diergelyken om de bonden waren, en met twee einden afhinmiddelen, waar over cen zilvere gordel gen, gelyk ook twee andere einden om
henen ging.
Het danssen zelf nu van deze kinderen

En haren

dans zel

was zeer aardig; want alle gelyk begon-

die voor metuitgewei krc haken, twechand

nen zy, na dat een oud wyf opgeheven had

brecd lang, gesloten waren.

te zingen, waar in haar ten eersten veel

Even boven haren boezem hadden zy

andere ondersteunden, dog niet eer te dans-

als een goud uitgewerkt ring-kraagje,

sen, voor dat zy alle zeer cerbiedig met

dat wel een hand breed, en in’t midden

het opheffen van beide handen tegen een

met een juweel bezec was.

voor den Prins, en voor ons, ieder in 1

Boven de ellcbogen halverwegen hare

byzonder gesombaid hadden, aangezien
de Javaansche Juffers van geen neigen we-

armen hadden zy vleugels-wyze armringen,

ten, en geen andere groet, dan deze, ge

de armringen , en op hare hoofden groote goude kroonen, die mede over andere

leerd hebben.

Daar op begonnen zy zich op de mat,
waar op zy dansten, eerst met haar hoof-

den, armen, en met haar gansch lichaam
over en weder op dezen zang in allerhande

en aan hare handen ook groote goudc ron-

binnen-kroonen van eenig kostelyk stof,
dat groen geschilderd, en aan de einden

wit was, henen quamen.
Haar hoofd-hair was loshangende, met

postuuren zeer zwak te buigen, en gesta
dig, by aardige draejjngen der heupen

besteken, maar van agteren ook met een

der handen, der schouderen, der voeten

rist bloemen, met klater-goud geftrengeld.

en der hoofden in zoo veel bogten, te
wringen, dat men 'er over verbaast moest

die van deze kroonen afhingen, vercierd.

staan.

oude wyze der Oosterlingen meteen zwarte verwe bestreken en beschilderd, gelyk

Dit gedaan hebbende, dreven zy nu en

dan zoo gezwind, zoo lucht, en zooaar
dig over die mat, dat men niet zien kon,
dat zy hare voeten byna oplichteden.
Dan dansten zy eens met haar vieren in

olie gezalfd, en met bloemen niet alleen

Haar winkbraeuwen waren na de al-

ze hare aangezichten getekend, en met

verscheide trekken als gemerkt hadden,
die voor ’t voorhoofd met een leggende
halve maan tot op hare neuzen liepen, en

’t midden, met haar aangezicht na ons toe,

dan aan wederzyden al breeder en bree-

en aan ieder zyde drie, met het aangezigt

der, tot wel anderhalve duim breed bo-

na malkanderen, dan weer een agter aan,
en de andere twee en twee voor aan.

Dan hielden zy zich eens overeind, dan

De tweede

harc middelen gebonden, en om de zelve
ook zilvere beugels, drie vingeren breed,

ven , en zoo al verder en verder (zynde
ter zyden de oogen wel ’t breedste) dicht

langs de oogen al smaller en smaller in de

hurkten zy eens schielyk neder, buigen-

gedante van een 52 of twee en vyftig in

de hare hoofden byna tot aan de grond,

cyfer, na beneden tot aan den mond toe

en dat voornamelyk op de rechter zyde.
Dan dansten zy weer in een ronden dans;

beneden wat dikker

liep, zynde in ’t midden een pink dik, en

dan weer eens, dat 'er van die tien agt in

Zy waren van schoone ringen in menig-

’t rond stonden, en twee tegen een, de

te, na den Javaanschen trant, en voor af

eene staande, en de andere leggende; waar

aan hare twee voorste en agterste vinge-

mede die eerste vertooning een einde nam

ren, voorzien, hebbende twee of drie

De tweede vertooning bestond uit tien

ringen aan ieder van deze vingeren; dog

vertoonint
van tien

kloeke deerns, onder de welke mede twee

het onderscheid tusschen de andere dans-

dansseref-

van zyne voornaamste vrouwen waren.

hoeren, en tusschen zyne twee wyven bestond daar in, dat de laatste geen kroonen

sen.

Een van die twee was zyn allerfraeiste

vrouw, zeer blank, moy van wegen, schoon
van oogen, ryzig van gestalte, zeer aar-

op hare hoofden, en ’t hair niet hangende, maar dat zy 't zelve zeer cierlyk als

dig, gezwind, en (zoo men wilde) toen

een ronde schotel van agteren (hoewel zeer
dil)
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A. 1706. dil) met allerlei bloemen toegemaakt, ook
geen ringkraagies aan, en een zwarte stip- te zyn; dog dat mogt niet wezen, om geen
reden ter wereld, zonder dien Heer zeer

pel even boven die geschilderde halve
maanen, of boven hare neuzen, hadden,

te hoonen

Den 30 Augustus woonden wy weder Bezoeken

hoewel ik een van die andere zoo een

zwarte stippel mede hebben zag.

een grooten ren-stryd by, werderde we

din Poespa Itoe genaamd, van welke de

fituuren, en andere lekkernyen, onthaald.

Zyn dodot, of klecd van staat, dat hy

had geen zilvere beugel om hare midden

toen aan had, was van een wit schoon stof

(die by hen zoo veel als de zona virgini-

met bruine en goude ranken vercierd, hebbende zyn kris nu tusschen dat kleed, en

iatis, of de beugel der ongeschondenheid,
van goude koorden met een slot, dat van

zyn bloot lyf, steken.
Zyn brock was van een schoon groen

enkel goud was.

zyde stof, dat zeer styf met goud door-

of des maagdoms, is) maar de hare was

ven.

van Soera-

len, en dat moy jong zwanger wyf, Raoude Prins zyn oog niet aftrekken kon

beschre-

de Prins

der van den Prins van Soerabaja zeei baja.
heusch met een kopje saffraan-thee, con-

Ook hadden zy veel kostelyker juwee-

De aardigheid van haar danssen bestond

meest in ’t aardig en zwierig bewegen der
voeten, ’t draejen der heupen, het wringen der armen, handen, en in 't draejen

stikt en geborduurd was. Daar waren te
dier tyd zeer veel Ridders, en eenige duizenden van toekykers.
En dien

Den 3 September na de middag gingen

en wringen van hare schouderen en hoof-

wy den Prins van Madura weder bezoe

den, behalven dat zy die slepende sluvezeer aardig na de maat wisten op te ligten

ken, zagen zyn schoon en uitgelezen volk

van Madura weder.

in de wapenen staan, aan ieder van wel-

Den dans begonnen zy noit, of som-

baiden eerst, dat altyd, zoo als zy opry-

ke, een nieuw Soldaat zynde, die nog geen
land had, een ryxdaalder of tien schellin-

zen zouden, geschiede.

gen door twee zynerdogters gegeven wier-

Zy wierden door den Panombahan, die

’er ongemeen groot vermaak in schepte,
gestadig sterk aangemoedigd, om wel te
danssen, begunstigende nu en dan zyn
moyste wyf met een Sapa, ofuitgekaauwde pinang, welke ongemeene gunst hy be¬
vorens ook aan deze en gene van die kin-

den.

Hy schonk ons thee, met schoone con-

fituuren, en ik zag by die gelegenheid aldaar (met veel verwondering) een Kal-ker-

dertjes bewezen had.

Zy dansten, dan eens te zamen, dan
eens twee en twee, alle agter malkanderen , dan eens aan de eene, dan weer aan

lak met zwart hair, zoo blank als een Hollander, hoorende, dat 'er verscheide zul-

ke lieden op Madura waren, gelyk wy 'er
daags 'er aan nog een zagen.
De Prins van Soerabaja, die 'er mede Verove-

quam, bragt tyding, dat de Heer Kapi

ring van
C26o¬

tein de Roode het land van Cadoewang, waug

de andere zyde, scheerende rakelings voor-

waar ontrent hy met zyne troepen lag, om

by onze lyven henen.
Als ’t dan nu en dan gebeurde, dat Ra-

den Keizer te ondersteunen gewonnen

din Poespa Itoe zoo wat na by den Prins

zer, en voor onze wapenen vernederd had-

quam, meende hy haar by haar klecdje of

den, na dat haar Opperhoofd voor af ge-

sjerp eens te vatten, maarzy ontsnapte dat

storven was.

eerst uit schaamte, waar over de oude

Heer wat narrig werdende, een van zyn andere wyven, die agter hem zat, Radin Depati genaamd, en by ons bevorens mede

nad, alzoo zig vier Hoofden voorden Kei-

Hy voegde daar nog by , dat Pangerant Pangerang
Depati A¬

Depati Anom onze geheime brieven wel
niomsanit:
bekomen, en die gehouden had, geven- woord.
de daar op alleen tot antwoord, dat hy

bank riep, willende, dat zy by hem zou

niets tegen de E. Maatschappy misdreven
had, en niet genegen was iets quaads te-

zitten, om de andere tot jaloezy te ver-

gen de zelve te ondernemen; dog dat hy,

als fraei beschreven, by zich op de voetc

wekken.

Zy dorst dat in 't eerst mede nietdoen;

dog op zyn nader gebod quam zy, na dat
zy eerst voor zyn andere vrouwen, achter hem gezombayd had, by hem zitten.
Aldus nu hadden wy drie danssen van

zoo men hem geweld aan doen wilde, dat

afwagten, en zich dan zoo dapper, als hy
kon, verweeren zou, makende ondertusschen, daar hy nu was, een Vesting, om
voor ons niet al te open te leggen.

Den 4 September ’s morgens zagen wi

Nieuwe

de voornoemde jonge meisjens, en ook
drie van deze zyne vrouwen, en volwas-

de troepen van den Panombahan na de Wapen¬
schouwing
Pascebaan trekken, alwaar die Prins toen

sene deerns of dans-hoeren.

mede met al zyne Grooten en zoonennomba¬

van des Pa-

hanstroe-

Wy dronken daar ondertusschen een
kopje thee, en, door bestel van de Heer

verscheen.

Knol, ook Hollandsch bier, en wyn, en

Saboa s van den Depati Soerabaja aan een

namen, na alle deze dwaasheden tot wal-

lange tafel met Chineesche stoelen zitten.

gens toe gezien te hebben, tegen den a-

Wy gingen zamen onder een van de pen.

De Panombahan was zeer kostelyk met

vond ons afscheid, na dat ik voor al nual een schoon Badjoe, van leververwig damast
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kleed. Zyn zoonen, kindskinderen, en

krygsoversten, waren mede zeer heerlyl
uiigedost

Radin Sastra Nagara, zyn oudste zoon

De kleedt
ren van

een zeer dik en lyvig Heer, hadeen zeld

zyn zoo-

zaam, dog kostelyk Badjoe, of Wambais,

nen.

neene Javaansche vrouwlieden, geen on-Ar. 1703-

mast met goude bloemen geborduurd, be¬

derscheid zien kon, dew yl zy oou met het

boven-lyf (de boezem alleen gedekt) naakt
gingen. Deze zakten ter rechterhand van
ons binnen het staketzel van des Depati’s

Dalam, ofte Hof, af, vervoegende zich
daar onder een kleene Sabdn.

aan, bestaande uit drichoekige stukken,

De Depati onthaalde ons weder met

ieder van een byzondere verwe, zynde

faffraan- en boei thee, waar by twce grcot

rood, wit, groen, blaauw geel, goud

bakken met allerlei schoone confituurer

met blaauw en zwart, en ieder om het

waren. Terwyl wy ons daar mede bezig

schoonst en sterkst van kleur. Zyn kleed

hielden, zagen wy een van de jongste zoo-

je was wit neteldoek, dat zeer schoon ver-

nen van den Prins van Madura, een re

guld was.
Zyn broeder Radin Soera de Ridja,

delyk blank Prinsje van veertien of vyftien

een Prins van negentien of twintig jaren

jaren, op een schoon wit en zeer hoog
Persiaansch paard, door de Heer Zwaar-

was in ’t wit, met een witte tulband, en

dekroon, extraordinaar Raad van India,

zulk een oppetkleed, over een roode schar
laken vest, en een scharlaken broek.
Andere van zyne zoonen, als Radir Soe

aan den ouden Prins (zoo men my zeide

vereerd, met een moedige stap komen
aanryden.

ta Deridja, veertien jaren oud, waren gekleed met zwarte, en geele zattync, en

Op dit paard lag een heerlyke geborduurde zadel, en een schoone Madure-

roode scharlakene badjoe’s, hebbende alle

sche geborduurde schabrak, die styf van

goude krissen op zyde
Voortreffelyk quamen mede alle zyn
Leger-Hoofden te voorschyn, welke

goud was, ook scheen het gansch tuig

zonne-schermen met wit gaas overtrok-

koper verguld was

van dit paard van goud te zyn, hoewel
indere meenden, dat het maar zilver of

lk zag nog een ander Prinsje van

ken, en waar aan beneden twee Falbala

van klater-goud waren, hebbende boven
mede 'er zoo een, en diergelyke dubbele

en, was) waar over eenige schoone tapy-

zyne Raaden, Leger-helden, en oversten

ten lagen, verschynen, zittende op een frae

over die van zyne kinderen en kindskin

estikt matrasje. Dit Olifantje moest a

deren, gedragen wierden, onder de wel

mede voor ons sombajen, makende, eer

ke ook Radin Aria Poerba Nagara, eer

sy dat doen wilde, een afgryzelyk geluic

dapper en zeer vriendelyk Prins was, dier

De wapen-schouwing zelfsalzoo ’er on

(zynen zoon) noit konde aanzien, zonder

Fracje wa
enschou

dertusschen nog troepen bygekomen wa- vingder
ren) was schoon, en geschiede onder het Maduree

dat hem de tranen over de wangen big

geluid van verscheide stellen van Gongen zen

gelden

en Tataboange

By ons zaten aande tafel, behalven der

gezelschap

(dat maar wat grooter, als een klock veu

toppen ’er op, die boven de hoofden van

de Panombahan om zyn vroomen vade

En’t verdr

negen of tien jaren op een jong Olifantje

ouden Prins en den Opperbevelhebber
Knol, de Depati van Socrabaja, en zyn
broeders, Jangrina, en Wira Deridja, er
onze verdere Leger-hoofden, waarby zig

ook de Temanggong van Gressic, Poesa Nagara, de Temanggong van Biloro

Men zag daar een menigte van zyde
vaandels van allerlei verwen, wel andernalve roede lang, en pas een voet breed

ok waren ’er veel schoone zyde vaandels
vlags-gewyze, en zommige als standaar-

sen, van Atlassen, en andere stoffen, ge
maakt.

benevens de broeder van den Temanggong

Na waren ’er duizend mannen onder

van Sammanap, en een van des zelfs Ra-

welker pieken alle met zilver zwaar besla-

den, gevoegd hadden.

De verdere Inlansche oversten stonden.

gen waren, vol van zulke banden ’er om

een voet van een, terwyl de verdere groid

of zaten op bamboeze banken; dog de kin-

der pieken dan zwart, en dan weer geel,

deren, kindskinderen, en verdere over

beschilderd was

De verdere krygsknegten hadden roode

sten van den Panombahan, zaten op de
grond neder, en niemand van hen dorst
een woord spreken, zonder eerst met de

handen te sombayen, ’t geen Jangrana er
andere Grooten zelf deden. Die hem ’1

liefste waren, zaten het naast aan den Prins,
en zyne andere Raden wat verder af

Men zag daar ook een groot getal van
des Panombahans wyven, die 'er in draag

of

zwarte pieken, en werpspiessen, en

commige ook die beide. lk wil wel be¬
tennen, dat ik van Inlanders noit schoon
der volk gezien heb

Hy had ook vyftig fracje stukjens by
zich, die elk op affuitjens lagen, en een
pond yzer schooter

Deze alle trokken dicht voor ons he

baren, met Atap overdekt, gekomen wa

nen, en geen een overste ging voorby

ren; dog deze vertoonden zich vry slegi
gekleed, zoo dat ik tusschen haar, en ge

ons, die niet een heerlyke zonnescherm

oven zyn hoofd had , en zoo ras zy ontrent

A VA.
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zy (zoo wel zyne zoonen, als andere aan

en nog een ander speeltuig, dat ol Fraet danf

stonds sombayen. Hier af was zelf du
Veld-Fieer van zyn leger niet vry, die

ther was,

schoon hy een zwaren mortier-wagen hielp

voorttrekken, echter eerst stil siaan en zig
veor zynen Erins vernederen moest.
Heerlyk
onthaa
van der

Depati.

koperc snaaren, en een soorte van een ci-senZy waren ongemeen rad en gezwind
dog hadden weer geheel ndere en zeer

Na dat nu dit alles van ons weer gezien
was, onthaalde ons de Prins van Socrabaja weer heerlyk op een zeer pragtig mid
dagmaal, daar een groote menigte van spys

zeuige draejingen van haar lyf, ho fd,
heupen, voeten, armen en handen, dan

wel die van den Panombahan; maar ale
ik deze ydelheden een half uur gezien had

verveelde het my sterk. Echter moest ik

weer door een gioot getal van vrouwen,

dat zoo lang blyven aanzien, tot de Heer

in wel honderd en vyftig groote schotels

Opperbevelhebber Knol, en de andere
vrienden, vertrokken
Zy waren ook van zeer kostelyke klee-

opgedischt wierd, en nograns moest ik
myn maaltyd weer doen met drooge dog
zeer lekker gekookte, welriekende, en

deren van zyde petoolen; en heerlyke stuy-

sneeuwitte ryst, en met zyn heerlyke na-

ers, van vergulde lenden-banden en beu-

tafel van uitgelezene vrugten.

Na dat wy nu wel gegeten, en , doo

bezorgn g van de Heer Knol, ook eer
schoon gias Fransche wyn (want de Rynsche wiert toen zeer weinig in Indien geagt
keurlyk Hollandsch bier, gedronken had

gels, van armringen en meer andere danscieraden, mitsgaders van kostelyke juweelen, voorzien.

Na deze quam de huishoudster van de
Heer van der Horst op de baan, die in

kostelyscheid van toestel, in heerlyk-

den, moesten wy, tegen alle onze berui

heid van kleederen, in pracht aan haar

gin gen aan, an dat wy ten vollen met

hoofd, en in schoonheid en menigte van

des Depari's edelmoedig onthaal verge

juweelen aan de vingeren, en in fraeiheid

noegd waren ren eersten weder aan hel

van wezen en danssen, al de vorige zeer

thee-drinken , daar weer rykelyk confituu

verre overtrof.

ren by gegeven wierden, waar ra wy onafscheid van alle de Princen namen, en

Zy had in haar danssen een groote deftigheid, wetende zich zelf byzonder zedig

den Landvoogd van Socrapaja, nevens de en echter te gelyk met zulken verheven
Hecren zyne broeders, du ons zeer verr

zwier te bewegen, dat haar ieder den lof

uitgeleidden, voor hun deftig onthaal be

gaf, die zy, buiten alle tegenspraak, bo-

dankten.
En by den
Heer van

der Horst

Tegen den avond waren wy by de Heer
Rapitein van der Horst verzogt, die ons

ven al de andere veidiende

Zy zong ook zeer fraei, en onder haar
danssen wierd ook ongemeen fraei en zeer

alzoo wy hier niet lang meer wezen zou-

net op de maat door een Javaan gezongen

den, mede eenig vermaak wilde aandoen.
lk ging daar na toe met Ragatein de Be-

die zig wonderlyk wel miet zyne toon-

verc, en vond ’er reeds de Heer Knol,en
alle de andere Brigadiers

Zoo ras wy nu, na dat voor af eenige

Heeren in zeker speclhuis aan de water

vallen na hare schielyke en gezwinde draeingen, en ter zyden uitwykingen met haar

hoord, teenen en hielen ( dat zy, 't een
na ’t ander zeer geestig en gezwind waar.
nam) wist te schikken.

Na dat wy dit een uur twee of drie gegekomen waren, wierd ’er ten eersten (want zien, en een fraei onthaal genoten hackant een pypie gerookt hadden, in huis

daar in bestaat dog al 't vermaak der Java

den, vertrokken wy na huis. En dit uras

nen, en dit is de grootste eere, die zy ie-

zoo dagelyks het tydverdryf der Heeren

mand, en andere hen , konnen aandoen

oversten, dat vooreen enkele reizc zyn ge-

van eenige jonge Bidaja’s, ofdans-hoeren

zigt nog al verdiende, om te konnenzeggen, hoe men daar leeft dog men zou

gebaliaard, of gedanst.
Daar verschenen ’er twee van twintig en

twee van vyftien of zestien jaren, die men
zeide van den Kapitein der Maleyers tot
Gressic te zyn.

niet gelooven, hoe groote kosten daar door

gemaakt, en wat drank daar gedronken
wierd, niet tegenstaande zy veel moeithebben, om die te bekomen, behalven

De toestel van haar hoofd was aardig

dat zy daar wel tweemaal zoo dier, als op

en kostelyk. De hatren hingen mede los
over den rug, zynde zeer glimmende van
welriekende olie, en zeer geurig van een
menigte van Sontings en risten met bloemen, die met klater-goud door ’t hair ge-

Batavia, is. Zy moeten daar toe ander-

loop-graven gehad hebben, dan il, want anders kan ik niet bedenken, hoe zy zoo
groote onkosten wisten goed te maken, al-

zoo 'er geen avond voorby ging, dat wy

strengeld, en daar aan vast gemaakt wa

niet dan by den eenen, dan by den ande-

ren. Zy waren van een fraeje en ryzige
gestalte, en, na dat het Balische vrouw-

ren waren, daar ik myn beurr, om niet
onbeleeft, en ondankbaar te zyn, mede in

lieden waren, ook zeer fraei besneden van hebben moest, dat my ongelo welyke
aanzicht

IV. Deel.

groote kosten gegeven heeft, ja grooter
dan
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waar tegen ik egter, alzoo ik mede in die of vrouwen van zyn gevolg, bevond
Wy wierden toen weder, eerst zeer def
maal-stroom was, niets doen kon, zynde
tig met thee en confituuren, en op de middit een van de gereedste middelen, om een
eerlyk man in korte tyd te bederven, en
tot de grond toe uit te mergelen

Den 4 dito wierd ik door Radin Sastra

Nagara, en eenige andere Madureesche
Princen, bezogt, die my in korten tyd vee

bier en Fransche wyn afdronken, het bes

'er af zynde, dat zy my niet lang byble
Tegen den avond quamen ’er nog hulp
troepen van Toeban Cidajoe, Rembang
Lassem, en Gressic aan, onder welkcool-

Sedjana Poera, Landvoogd van Japara,
met zyn volk was, schokkende op zynen

Olfant al zagtjes voort, tot hy, digt b
ons zinde, aftrad, en verwellekomt wierd
ver predik
hier weder

Den 5 dito predikte ik hier weder, en
Joopte, op zyne belydenis, zekeren In
lander, Thomas Francis genaanid, dog
om de waarheid te zeggen, zoo was de

dienst van een Predikant onder deze ruwe
en onbeschaafde gemeente van zoo weinig

nuttigheid, dat haar Edelheden, i dier
zy dat zoo wel geweten hadden, als ik her

ders Hugtenbroek, de Wit, en Dayeman.
Sen 9 dito vertrokken de Heeren van Her lege

Bergen en Sergeant met hare Brigades van breck of
2d1

Socrabaja na het dorp Cara, dat ontrent,and
tiwee mysen van daar, wel aan die zelve
Rivier legt, dog zy is daar nog wel dricmaal zoo breed, als voor Socrabaja, er

doet zig dierhalven daar ook zecr lustigen
rermakelyk voor ’t oog op

Wy deden hen tot op het Rysveldbuiten Dortsmans bergje ; een zeer bekende
jlaats buiten Soerabaja) wel een kleen uu

hoewel 'er by waren, die ’t daar na niet

zonden hebben, alzoo men een Predikan

lang maakten

Den 10 dito volgde de Depati van Soe

ve, onder deze en gene voorwendingen

rabaja met zyne troepen, nevens de Printen zyne drie broeders, en den 11 dito de
Heer Knol met de Brigades van de Hee-

afsnyd, daar men niets tegen doen kan
dan, zoo men al klagen wilde, zich zel

onder welken Hecr Opperbevelhebber ik

ren Bintang, de Bevere, en van der Horst,

ven veel moeite op den hals haalen, dat im

mede bescheiden was, gelyk ik, geduren

mers een wakker Predikant maar redener

de dezen veldtogt alleen deeer genoten heb

an te zugten geven moet

wing.

anna, gelyk mede de Hartloop, en Bekestyn met hare Schippers en Boelhou-

Predikant, daar noit na toe zouden ge-

de, geeft, maar in tegendeel hem de ze

vapen¬

zulken menigte, daar wist te bekomen.
Den 8 September vertrok Jan Faber

ondervonden heb my, nog eenig ander

nemen van zyn dienst, gelyk hetbehoor

schou-

tyd zoo veel schoone vrugten gezien heb
verbaast 'er over staande, waar inen die in

verre te paard uitgelei, en zagen hen nos
een stuks wegs vol moed henen tiel-ken;

niet alleen geen gelegenheid tot het waar

eeuer

yk als oit te voren, onthanld, moetende
weder bekennen , dat il- noit op een maal

Hoofd van de Treins-vloot, met de Su

ven

Deschry

lag met een vorstelyke maaltyd , zoo heer-

Den 6 zagen wy de troepen van Sam
manap, Pamacassam, Toeban Cidajoe

Lassem, Rembang, en Greffic, op d

an by zyn Ed. en in zyn tent myn verlyf tc hebber

lk had wel de vrye tafel van dien Heer
maar ’t verdere dat op deze togt voor my

Pascebaan, onder welke ik 'er zeer veele

myne twec slaven en iwee Hollandsche

met snaphaanen vernam. De andere wa-

opppassers van nooden had, moest ik zelf-

ren met schilden, pieken, en krissen ge-

erzorgen, dat my gelyk men wel den

wapend. Hunne vaandels waren van ro0

ken kan, al vry groote onkosten in zoo eer

Armozyn: en zag ik op een van dezelve
een Arabische spreuk geschrevenstaan. Or
’t vaandel der Sammanappers, hen van

haar Hoog-Edelheden van Batavia vercerd was tusschen de geele vlammen in

leger gaf, daar ik voor een enkel zoute

vischje, en zoo na evenmatigheid, met an
sere dingen, die men van nooden had,
een Ryxdaalder heb zien geven, en dat,
wülde ik het hebben ik zoo wel als een

met Duitsche en Javaansche letters, Sam

ander betalen moest, en nog dik wils niet

manap geschreven
Zy waren vyf honderd, en die van Pa-

krygen kon, gelyk wy nader in ’t vervolg zullen zeggen.

macassam drie honderd man sterk, maken

Wy vertrokken van Soerabaja ten zeven

de met de andere, by opgave, maar dric

uuren ’s morgens alle te paard, waar var

duizend mannen uit, hoewel zy waarlyl

ook myne oppassers en slaven, om my te
konnen volgen, voorzien waren hebben-

veel sterker waren
De beschouwers van deze troepen wa

de ieder overste (en ik mede) een zeker

ren de voornoemde Princen en Leger-

getal van Batoors of last-dragers, om onzi

Hoofden, waar by zich ook de Pange

goederen na te torssen, en ook eenige by

rang, of Prins van Coedoes de Temang

zondere Javanen, om op enze paarden te

gongs van Jawana, en Pati, de broeder

vassen, en gras en water voor de zelve te

van Sederma, Hoofd der Sammanappers

verzorgen, dat in 't eerst juist zoo grifniet

en ook eindelyk de Depati van Japara

ging, alzoo ik toen nog maar zeer weinis
Ja¬
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dat Adjaran een paard, Soekat gras, en

vischryk, van welke de Prins van Ma-

Baanjoe water betckende, zoo begonden

dura’er ons cenige toezond, en onderan-

wy malkanderen beter te verstaan, en ik

dere een Balida-visch, die zeer groot, vet

wierd van hen als een Prins gediend, zoo

en byzonder lekker was

dat ik myn oppassers, en slaven nu maar

Ik raakte van myne Batoors ’er mede ee-

enkel voor de statie had, en om het oog

nige, even na dat wy ons middag-maal

maar wat op myne goederen te houden.

gerust en wel gedaan hadden, quyt; dog

Komst te

Wy quamen ten negen uuren ontrent

L1en

het dorp Cara, daar wy met onze paarden

kreeg die wegloopers kort daar na weder.

Den 13 dito braken wy weder op. De

tot halver wegen den buik in de Rivier
sprongen, die daar wel zeer breed ; dog

Panombahan , en de Soerabajasche Princen,

ter plaatze, daar wy doortrolcken, niet

pen hadden de voortogt, en wy volgden

zeer diep is. Het dorp was in zichzelven
niet veel, waar van wy, alzoo wy het ter

regterhand lieten leggen, zeer weinig kon¬
den zien; dog ’t gezicht der Rivier was
frael
En te Sa-

Wy quamen ontrent elf uuren, na dat

pandjan

wy door zeer vermakelyke Rystvelden ge-

trokken waren, aan ’t dorp Sapandjang
daar ons de Heeren van Bergen, en Ser-

geant, te paard quamen verweliekomen.

als mede Sedjang Poera, met hunne troenen een uur twee of drie daar na.

Het dorp, daar wy na toe gingen, was

Soka genaamd, en lag 'er ontrent twee mylen af. Wy trokken dan eens over een

groote vlakte (op welke wy zeer groote
hitte uitstonden) dan eens door een schoon
bosch.

Wy waren ’s morgens ten drie uurer Komst te
by ’t blazen van ’t pucel al in de weer geweest, en nogtans ten zeven uuren eerst

Wy sloegen ons hier by de zelve Ri-

vertrokcken, en van zeven tot twee uuren

vier als die van Soerabaja, en die hier
ook van de zelve breedte, als voordie stad

toe bezig, eer wy in onze rust-plaats op
Soka quamen. Men kan daar by gissen

is, met ons leger neder. De plaats, daar

hoe wy, over een weg van twee mylen

vy lagen, was fraei; dog wat van het dorp

zeven mylen bezig geweest zynde, en maar

af, dat mede niet zecr groot was, en wat
landwaard in lag
Ziekte van
Kapitcin
van Ber

gen

Tyding
van Pange

raig Depa¬
ti Anom.

joka.

voetje voor voetje onder een schrikkelyk

opstuivend stof voorttrekkende, in de zon

Daags voor onze komst had Kapitein

gebruden hebben. Indien wy niet zomtyds

van Bergen, grooten dorst hebbende
schielyk en wat sterk van een jonge calappus gedronken, waar door hy aan de
persing, een soort van graauwe loop, en

een weinig brandewyn (dat anders myn

drank niet was , alzoo by my te sterk is
genomen hadden, wy zouden het zeker-

lyk niet goed gemaakt, en bekaeid heb-

't beginzel van zyn dood , geraakte, en nu

ben; maar ’t verwonderens-waardigste, dat

rceds zoo zeer verzwakt was, dat hy de

ik bevond, was, dat de brandewyn zyn

zelve man niet geleek.

meeste kragt quyt, en door de hitte zoo

Wy kregen door Ingabei Wiragoena,
een Chinees van Pangerang Depati, tyding, dat die Prins niet ongenegen was,

WaS

tot ons over te komen, indien men hem

by een kleen spruitje, lieten wy den berg net tot dus

slap, als water, in onze zakken geworden
Als wy ons hier nedergeslagen hadden Hoe wy
verre

in zyn vaders plaats herstellen, en dit met

van Radjoena of Madjapait wat ter linker

een briefen ’t zegel der E Maatschappy be¬

hand , en het bergje van Cacapper recht

vestigen wilde; dog dat hy anders Soera-

voor uit leggen; hoewel wy dien eersten

pati eerst hooren, en hem als zyn bondge

hadden.

verg in't eerst mede meest recht van voren

noot, en ondersteuner van zyne regtvaar-

gehad hadden.

dige zaak, van alles eerst kennis geven

De Prins van Madura lag met zyn volk
op een groote vlakte aan de overkant van
dit spruitje na de zyde van Cara toe, en

moest, alzoo hy beloofd had hem niet te

zullen verlaten, en, zoo ras hy hem ontbood, by hem te zullen komen.

Zoo ras wy in aantogt waren verna-

men wy van den eersten avond af al zeer

de Hollandiche, en Soerabajaze troepen

lagen aan de overzyde na de kant van Cateegan, of Kamirn, alle, dat zeer fraei stond,

groote vuuren op’t gebergte dat naby, en in een regte linie geschikt.
De Veld-Heer Knol verzorgde ons
op dat van Antang of Radjoena, dat verder afgelegen was, dienende eenelyk, om s middags in 't eerst een goede maaltyd,

aan de bondgenooten van onze vyanden
kennis van ’t aannaderen van ons leger te

alzoo wy maar eens daags aten, en alle de

geven, en hen te vermanen zich slagvaar-

zyn tafel hadden, maar wy bevonden, dat
het hier merkelyk begon krimp te wer¬
den, alzoo alles niet alleen even dier, maar

dig te houden.

Wy bleven den 12 dito hier nog leg
gen, alzoo 'er reeds honderden van Batoors

(elendige lieden, die op hun eigen kosten

alles natorssen, en’t leger volgen moeten)
weggeloopen waren.

Brigadiers en leden van den Raad mede

ook eindelyk zoo schaars wierd, dat het.
wat ook dien Heer dede, by na nietmeer

te bekomen was, alzoo dit leger in weinig
dagen zeer veel verslond.
Y2

Niets
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Niets was ’er minder, als goed drink-

daar aan de hooge oevers der spruiten, en

en ook van ons zelven; dog dat versloeg

rivierkens, die wy ontmoeteden, in stuk-

ons geen dorst, en verhittede ons in dic

ken geraakten

Ook quam het oude quaad van het

ik, om een glas kleen- of zet bier (dat by
na als bottel-bier, en door zyne koelheid

wegloopen der Batoors nu, by zoo grooten gebrek alomme, alzoo de ryst begon

zeer verquikkende is) te hebben, my be¬

te ontbreken.

dienen moest van water, daar twec honderd buffels, en zoo grooten menigte van

cen van Soerabaja, hadden veel schoone

als die van gekaarnde melk, maar zoovervaarlyk dik, dat ik het niet langer bezien
dorst, en daar van moest de Veld-Heer,

schryver-

op de togt
en waar

door ver

oorzaakt.

len, waar op dit geladen was, hier en

ondragelyke hitte nog veel meer ; zoo dat

paarden, en by de dertig duizend menschen eerst doorgetrokken waren.
De kleur van dit modderig water was

Ziekte des

te belemmering, alzoo de wagens, en wie- Ae 1706.

water, te krygen. Wyn en Hollands
bier hadden wy overvloedig by dien Heer,

De oversten, gelyk mede de vier Prinpaarden in’t leger, en ieder van hen een

Olifant by zich, met welke zy ons nu en
dan eens quamen bezocken : want was 'er

niet veel te eeten, het drinken ging egter
alle avond by die gene, daar dan de stroom

en ik my bedienen, tot dat wy daar na
beter middelen, om goed water in bam-

na toe liep, en zoo lang 'er maareen druppel by iemand te vinden was zyn gang
zynde die gene alleen vry, die niet meei

boezen na te laten voeren, uitvonden.
Door dit water egter geraakte ik mede

by te zetten had , dat echter al lang
duurde ; dog ik was niet in staat om, by

aan een zeer slegten afgang, die myeeni-

nyne zwakke gesteltenis, deze ruwe wy

gen tyd lang geplaagt, en in levens-gevaar

ze van leven op te volgen, zoo dat ik ine-

gebragt heeft.
Als ik nu meende daar af geholpen te

lag te mymeren, waar by ik nog schry

zyn, geraakte ik naderhand in nog veel

vens van myn huisvrouw kreeg, datdi

slegter staat, alzoo het wat te schielyk ge-

mede door de bloed-loop (daar zy nu 2
krceg.
eenige tyd aan geweest was) zich in eer

stopt, en ik daar door geheel en al buiter

staat geraakt was, om door eenige middelen, weer een open lyf te krygen, waar

nigen avond alleen in de tent op myn koy Die

ding van
Baravi

zeer slegte staat bevond, welke tyding my
veel meer, dan myn eigen ziekte, ter her-

door ik in zeventien etmaal geen stoffe ter
wereld, wat men my ook in gaf, quyt
geraakt was; dog ik moet 'er ook by zeg-

te ging , alzoo ik vrcesde , dat mync

gen, dat ik in al dien tyd zeer weinig spy-

liezen, dat de Heer echter ten besten ge-

ze gebruikt heb, ten deelen door dat mi

keerd heeft.

de lust ontbrak, ten deelen door dat 'er

kinderen dus wel in korten tyd ons beiden te gelyk zouden hebben konnen ver-

geen een hoen meer voor geld te beko-

Gedurende onze marsch van Sapandjang
tot Soka toe, was Kapiteim van Bergen

men was; dog dit was nog maar een be¬

door cen sterke koorts aangetast, die hem

gin, en ’t geleck niet na’t gene daar na

wel tien uuren by bleef

hier opgevolgd is.

nog

slegter ty

Vermits wy nu niet boven twee of drie

Men kan hier uit oordeelen, hoe zeer

mylen (volgens de berichten van den vy-

my die tocht toen begon te verdrieten, en
waarlyk, ik begon nu al staat te maken,
dat ik die schoone stad Batavia, en myn

uitgezet, en op levens-straf verboden , dat

waarde vrouw en kinderen noit meer zien.

nemen, of hen ergens af berooven zou;

en hier wel haast een lyk worden zou
Nu en dan hoorder wy in't bosch wel

dog de honger is cen scherp zwaard, en,
by ’t groot gebrek, dat 'er nu reeds was,

and af waren, wierden de brand-wagten
men niets van den Inlander uit de dorpen

een Paauw schreeuwen, ook wierd ’es

wierd 'er op de galgaan niet weinig, schoon

zomtyds door de Heer de Bevere, die my
een schoone staart, om ze over de tafel tegen de vliegen te gebruiken, vereerde, er
door andere Heeren wel een geschoten;

het dorp nog al wat ter zyden af lag, gestolen. Daar wierd wel over geklaagt;

maar wat kon dat onder zoo veel duizen

zoo lang niet bleven, dat men hen op de

maar men kon noit de man aanwyzen, alzoo ’t rechte gaauw-dieven waren, die 'er

den van menschen helpen. Hadden wy

daad betrappen kon; dog 't ongeluk trof
het by den Veld-Heer zoo slegt, oordeel twee padi-dieven, die, voor een gedeelte
dan eens hoe slegt het de arme Soldaat
had. Men had deze Paauwen, en ander

van de vorige, het met een straf naast de

doot moesten boeten, en toen nog weg
gevogelte, wel wat dieper ’t bosch in, over¬ gejaagt wierden, dat 'er de schrik, dog
vloedig; dog wierden 'er weinig aange maar voor korten tyd, onder bragt. En

bragt. Ook waren 'er zeer veel Aapen,
van allerlei slag; dog die wisten zich mede vry wel buiten schoots te houden.

naderhand stalen zy zoo syn en behendig,
dat men’er geen een meer in de val gekregen heeft

De Artillery, en voor al het geschut,
dat door de buffels ten deele voor uit en

Ook moest men nu wel wat meerdoor De Prins
de vingeren zien, om dat wy door den van Soera-

ten deele na-gevoerd wierd, gaf ons groo¬

Prins van Soerabaja (een schelm in zynzich als een

baja draag

hart, schelm.

A VA.

A 1706. hart, en een vriend van onze vyanden, die

heimelyk met hen aanspande) schendig
bedrogen waren, alzoo by de Veld-Heer

belooft had, dat wy hier ettclyke lasten

3
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zeer naauwkeurig, en bevond het een zeer Ae 1705.
hoog en aan den anderen geschakeld gebergte, niet wel van die hoogte, als
de Tafel-berg aan de Caap de goede

ryst zouden vinden, daar wy 'er nu geen

korl vonden, en aeer groot gebrck van al
les begonden te krygen.

Wy zagen dit cindelyk wel, toen het
te laat was, maar wy moesten nog stilzwygen en veinzen, tot wy nader bewy-

Hope.

Het liep met drie zware heuvels na het bergra¬
Zuid-Oosten toe, behalven dat zich nog dioena-

verscheide mindere daar ontrent opdeden.

De berg van Cacappar loopt mede

zen van zyn schelmstukken kregen, die schuins af na de stad, en na het landschap
met 'er tyd meer en meer uitbraken, al- Djapan toe, alwaar Ingabei Loor (Loor
zoo by, een mede-lid in den Krygs-Raad betekend het Noorden, gelyk Kidol het
zynde, en dus al onze geheimen wetende,

Zuiden, in ’t Javaansch) een van Soerapa-

den vyand dagelyks zeer behendig van a

ti’s Leger-Hoofden, met duizend man ge-

onze besluiten kennis gaf, zonder dat wy

posteerd lag

hem in 't byzonder daar af konden over-

tuigen.

Den avond’er aan, na de vorige geoef-

Den 16 dito moesten wy hier blyver

Van Ber-

leggen, om dat 'er over de groote Riviei gens vertrck na

eerst een brug gemaakt, en de moeras, Soerabaja.

fende straf, wierden 'er, schoon zeer streng

daar wy over moesten, eerst gevuld, of

verboden was in het dorp te gaan, elf Lom

in staat, om er over te konnen trekken,

bongs, of pakhuizen met padi (of Ryst in
de bolster) ieder van vyf honderd bossen

ledig gestolen, zonder dat men ’er een had
konnen betrappen
Den 1; September vertrokken wy ten

gebragt moest werden.

’s Agtermiddags ten half vyf vertrok
Kapitein van Bergen, die weer ingestort,
en zeer zwak was, werdende (hoe onge

half tien van Soka over een Riviertje, lie-

makkelyk dit ook zyn mogt ) met een draagbaar door twaalf man gedragen, onder 't

ten de bergen van Cacapper en Radjoena

geleide van vier oppassers, ettelyke Java-

dan eens ter rechter, dan eens recht voor

nen, en zeven en dertig zieken , na Soka

uit, leggen.

wegloopen van de Batoors, die de Artil-

gevoerd, om van daar verder te water na
Soerabaja gebragt te werden.
Wy meenden den 17 dito opgebroken
te hebben; dog zouden elendig 'er aange-

lery navoeren moesten, gequeld.
Wy ontmoeteden twee gemeene, dog
diepe Rivierkens, en twee diepe moerassen,

ra ’s nagts niet gewaarschouwd had, dat
er onderweeg twee diepe moerassen wa-

Vertrck
van Soka.

Wy trolken over een groot en vlak

Ryst-veld ; dog waren elendig met het

en quamen, na nog een togt van drie vierden van een myl, by een Rivier, Klon-

ren, daar, zonder bruggen niet over te
komen was.

kong genaamd, die twee of drie roeden

Dit moest Kapitein Sergeant, die ze-Slegte be-

breed, sterk van stroom, en diep was

kere penningen voor de geheime berich-richten van

zoo dat wy 'er een brug over maken moe

sten.

De weg was dan eens zeer vlak , dan
eens een schoon lommerig bosch, waar in

de wegen.

vyand trok, noodzakelyk geweten, en ons
gewaarschoud hebben; dog die Heer had
daar niets af gezegt, zekerlyk, om dat hy
t niet wist, en om dat Depati Socrabaja,

wy nog een Riviertje ontmoeteden. Dus

dien ’t heel wel bewust was, hem, en ons

vyf Rivieren, en quamen ontrent twaalf

uuren op den middag by het dorp Ca
teegan, dat anders ook wel Kamini ge
naamd werd

Komen op

en van deze en gene gewesten ontrent der

zich veel Paauwen lieten hooren; waar na

trolken wy in anderhalf myl wegs over

Cateegan.

weest zyn, zoo ons de Prins van Madu-

Wy sloegen ons daar by een moye Ri-

veer hier in schendig misleid had.

Men zond’er dan Rapitein vander Horst

met een troep te paard na toe, die het
eerste moeras zoo diep bevond, dat hy

werks genoeg had, om ’er met zyn paard
weder uit te geraken, daar wy de merkte-

vier van de zelve naam neder, hoewel het

kenen nog zeer wel van zien konden.

de zelve Rivier van Soerabaja, en een

Wy kregen ondertusschen ook tyding,
dat de Heer van Bergen gisteren avond van
Soka was voortgeraakt, zoo dat wy vaft
stelden, dat hy nu al op Soerabaja was.

spruit uit de Toroesan is, die uit de groote Rivier van Cadiri herwaards aan loopt.
en na verscheide dorpen, daar zy door
stroomt, ook verscheide naamen bekomt.

Wy lagen hier op een groot vlak veld,

By dezen togt van de Heer vander HorstNader

na ’t moeras had hy nog al meer schelme

schelme-

het bosch agter ons, en hadden de bergen ryen van den Prins van Soerabaja ont ryen van
den Depati
Radjoena en van Cacappar vlak voor ons, dekt; zelf had hy de naam het gansch lege Socrabajyaden Prins van Soerabaja ter linker, en dien door, dat hy besloten had, terwyl wy met
van Madura ter rechterhand.
den vyand bezig zouden zyn, op de troe¬
Ik beschouwde dezen berg van Madja- pen van den Prins van Madura aan te valpait, die ik nu vlak voor my zien kon, len, ’t geen zoo verre ging, dat hy aan-

Y3
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Ar tyoe. bood zich onder eede daar af te zuiveren,

zonder eens bewys daar af van ons te vorderen, die hem al zeer veel daar van zou-

den hebben konnen aantoonen.
Den 19 dito konden wy eerst van Ca-

Vertrck

van Catee teegan
gan.

vertrekken. De Prins van Ma

Het moejelykste op deze togt was, dat

men byna noit zyn behoorlyke nagt-rust Gedurige
had, en voor al dan niet, als men daags ontust in 't
leger.

’er aan voorttrekken moest

of vier uuren. De Prins van Soerabaj-

raakte onze voortroep met de bagagie en

Men bleef tot elf of twaalf uuren ’s nagts
uit, en schoon ik nu zeer weinig mede
gaan kon, kon ik egter niet slapen, voor

Artillery aan 't bewegen, waar door wy

dat de Veld-Heer in de tent, en alles weer

ontrent agt uuren eerst konden volgen.

in rust was ; dog ten twee uuren in de nagt
begon men al pucel (of dat ieder tot opstaan

Wy trokken eerst over een kleen moe
rassig watertje, en, na een kleen myltie

zig klaar maken moest) te blazen, kort daar

rydens, over de Cali Boritan, zynde een

aan blies men de reveille, daar na begon

Riviertie pas tien of twaalf roeden breed,

men de generaale te blazen, en gemeenelyk

maar, wegens zyn diepe putten, zeer moe-

wierd ten drie uuren het teken van voort

jelyk om ’er over te geraken.
De smalle weg, en onze Artillery, hielc

te trekken met de trompet gegeven. Hier
by nu wierden wy in deze plaats, schrik-

ons lang op, zoo dat wy onderweg van

kelyk, ja ondragelyk, van de muggen ge¬

hitte meenden te versmagten, te meer, al-

plaagt

zoo wy nu geen water hier dorsten drin
en een halve myl verre, en daar over wel

Vermits wy nu hier zoo na by den vyand waren, wierd de Heer Sergeant belast, om die nacht met zyn Brigade de

agt of tien uuren, juist niet gereden, maar
in die heete zon staan wagten, zoo dat wy
als gaar gebraden waren. Noit heb ik zulk

Rivier te bezetten, en aldaar de wagt te
houden, op dat wy niet mogten overval
len werden; dog daar viel niet het minste

ken. Wy hadden in 't geheel ontrent twee

een hitte uitgestaan, en dagt niet anders,

Voor.

dan van dorst op de weg te bezwyken.
Wy hielden hierhalte, en wierden door

baja, die 23 parauwen besteld had, bezig over de Ri

den Prins van Soerabaja verwelkomt, die

met ons den Prins van Madura ging zien

die wy onder een drom van zyn vrouwen
bezig vonden, met wat te eeten, dat hem

zommige van ons wel zouden hebben wil¬
len nadoen.
Wy reden van daar nog een vierde van

Houden
ontrent Fa

gan halte

het doen van zes kanon-schooten, en by 't
werpen van eenige handgranaten, opgezet.

dura trok voor uit ’s morgens tusschen drie

volgde even daar na, en ten half vyf ge-

nanggon

had, by ’t opschieten van drie bomben, 1706.

een myl verder, daar wy nog een dieper
dog nu al gedektmoeras vonden, dat over

de honderd treden lang, en vry breed was
even na 't welke wy by een schoone Ri

Ondertusschen was de Prins van Soera Bruggen
vier gessa

om vyf bruggen over de Rivier te slaan
2u.
waar af ’er vier den 21 dito klaar geraakten.
Zy lagen ontrent een vierde myls van
de plaats daar wy gelegerd waren. Den

vyand deed veel moeite, om onze bruggen
door brandende vlotten, die hy afdryven
liet, te vernielen; dog wy verydelden alle
deze zyne aanslagen.
Wy kregen hier ook eenig ontzet,door
Chineesche Soetelaars, die eenige verversching aangebragt, en in't eerst hierdoor

vier quamen, die met een arm uit de Ri-

byna ’t leven verloren hadden , alzoo 'er

vier, die voorby Cacappar loopt, vlieten
komt; en dan weer in de Rivier, die zig

groot gebrek, en by den Soldaat weinig

geld was; dog kort er aan wierd daar op

voor ’t dorp Pananggongan, of Pabean

beter ordre gesteld.

vertoond, stort, alwaar zy wel twee of

Op dien zelven dag ging de Veld-Heer

drie pieken of 3o voet diep, zeer helder,

met de Heer de Bevere, die den Heer Sergeant aan de Rivier nu afgelost had, om
zekere grond, tot het maken van een ba¬

en schoon is. Dit Pananggongan legt tus-

schen de twee of drie mylen van Cateegan.
Wy zagen van daar de vesting der vyven twee kleene kanon-schooten van ons

tery, af te zien; waar by de Konstapel Ale
xander de Pluyes, door’t qualyk afschieten van een bombe, een lichte quetzuur aan

af was.

den arm kreeg

Zy liep van ’t Oosten na 't Zuiden, en
strekte zich ter regter en ter linkerhand al

Ley (anders Racsa Soedana genaamd, die

anden zeer onderscheiden, alzoo zy niet bo-

vry verre uit, het welk wel afgekeken
hebbende, keerden wy weder na onze tent

Ter plaats, daar wy nu gelegerd waren
lag den berg van Cacappar Zuid-West

van ons af, en in de tocht na Pananggongan moesten wy meest Zuid-Oost aan
trekken.

Wy hoorden toen ook van de Chinees
ons eenige boontjes, ajuin, visch, eyeren,

enz. van Ingabei Catawangan, Landvoogd

van Cadiri, bragt) dat Soerapati twee metale, en vier yzere zesponders had.
De Veld-Heer zag ook, by 't beschouwen van deze moeras, die wy nog over
moesten , dat de Prins van Soerabaja, die

’s Avonds wierd de wagt, na dat mer

ons geraden had dezen weg te kiezen, ons

zes zesponders, een groote mortier, en ee-

geen erger op geheel Java had konnen aan-

nige land-mortieren voor de Rivier gezet

wyzen.

Be¬
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ands vesting, en na gissing nog wel hon-

derd joeden verre van de Rivier af tot de
vesting toe, van verscheide spruiten door

wist. Ook zagen wy nog dien zelven avond zeer veel vuuren, en hoorden onge-

sneden was, had de vyand voor ons een

meen veel bas-schooten van den vyand,

vesling opgeworpen , van bamboezen,

hoewel wy daags 'er aan de ware reden 'er

boomen , en aarde, een roede breed

en wel negen voeten hoog, die niet wel

Prins va1

Soerabaja
met den

vyand

heulde.

Na dat wy nu hier eenige dagen met
het maken van die bruggen, en andere

spruiten, die door die moeras liepen, met

noodige weiken, bezig geweest waren,
wierd ’er besloten den vyand daags 'er na

waren.

ken dat den

eerst af ontdekten

te genaken was, om dat de Rivier, en die
veel zware jangkring-en doorne-boomen,
die men ’er in geworpen had, vervuld
Nader bly
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gehoord, door wiens voorzorg de vy-Ae. 1706.
and dat den 24 dito ’s morgens al vroeg

Bchalven nu dat de moeras tot aan’s vy-

°. 1706.

JAVA.

T

De Veld-Heer had ook klaar bespeurd,
dat hem ook al overlang gezegt was) dat

aan te tasten.

Den 25 dito, ’s morgens ontrent halfze ’s Vyands
ven , deden wy een aanval op zyne wer vesting
ken. Twee honderd Madureezen, twec

de Prins van Soerabaja, en zyne broe-

honderd Soerabajers, en honderd vyftig

ders, byzonder wel by den vyand moe-

Sammanappers, door honderd Soldaten

sten staan, aangezien ’er na hen, als zy met
hunne zonneschermen by de nieuw ge-

zeer moedig na toe, en waren ten halfagt

maakte bruggen quamen, geen eene schoot,
en zeo ras er maar een Hollander on-

trent quain, zeer veel schooten gedaan
wierden.

van Pamacassam ondersteund, trok ken ’er
al volkomen meester 'er af.

De Heer Knol, over dit goed gevolg
van onze onderneming zeer verblyd, gaf
er my ten eersten door een Ruiter, uit-

drukkelyk aan my afgevaardigd, kennis
Veld Heer met dien Prins op een morgen af, waar op ik te paard steeg, en na zyn
Om hier af verzekerd te zyn, ging de

cens na de bruggen kyken. Zoo lang h;

Ed. recd, om hem daar mede geluk te

by hen daar was, hoorde men geen eene

wenschen , en myne vreugde te betui-

schoot; dog zoo ras hy een weinig ter zy-

gen.

den af weck, wierden ’er een menigte van

schooten alleen na des Veldheers kant, en

Eer ik ’er nog quam, ontmoete ik een Meest door
matroos, die zwaar gequetst was, en na 'i de dapper¬
leger gedragen wierd, om daar door or

heid van

geen na die van de Prins gedaan.
Terwyl wy hier op deze heete en ongezonde moerassige plaats eenige dagen aan
een lagen, raal te de weinige voorraad, die

re man wonderen gedaan, het voornaam-

wy nog hadden, hoe langer hoe meer op.

ste werk verricht, en, na met een piek

Dit zette ons volk te sterker tot het vol-

toyen van hunne werken aan, om den vy-

van agtien voeten tweemaal doorregen te
zyn, de vyand nog eenige tyd zeer dap-

and ten eersten te konnen aantasten, en al

per nagejaagd, en de worden zoo veel hy

dus ontzet van levens-middelen te beko-

kon, gestopt, en den geenen, die hem doorreeg, gedood had, zonder welke zonder-

men.

Den 23 dito tegen den avond gingen
wy na onze werken eens zien, en wierden
door de vyand wel met vyftig of zestig
schoten begroet, zoo dat wy ten eersten
wat te rug weken.
Dood van

een Ma-

dre van de Veld-Heer wel opgepast, entroos vergekoesterd te werden, alzoo deze dappe¬overd.

Ondertusschen bequamen wy een uur

linge dapperheid, alzoo de onzen al aan’t
wyken waren, imen die vesting zoo ras
niet zou bekomen hebben. Deze man is
naderhand volkomenherstels, en heeft ons

nog veel andere diensten gedaan.
Zoo ras ik door de bres in ’t dorp Pa¬

Kapitein

of twee daar na tyding, dat Kapitein van

nanggongan (dat tien mylen van Djapan

van Bergen

Bergen, een man als een Leeuw , den 22
dito ’s morgens ten tien uuren overleden

legt gereden, en by den Veld-Heer gekomen was, wenschte ik zyn Ed. hiei

was, waar aan wy waarlyk een wakker

mede veel geluks, diecen tros druiven van

man, en een groot Soldaat verloren; wy
hoorden hier ook dat Kapitein Hans Jur-

de Heer van der Horst bekomen had, waar

gen Roode, die, in plaats van 24000, maar
7000 Javanen van den Keizer bekomen

ren ongemeen schoon, groot, en ryp, en
de eerste, die ik zedert het Vaderland zag;

had, met een troep van 79 8 Javanen (alzoo ’er nu en dan nog eenige by gekomen

dog zoo als ik het dorp (dat zeer verwoest
lag) wilde gaan bezien, ontmoete ik den
de den Socrabajazen Prins, Wira Deridja,

waren 128 Hollanders, en oo snlandsche

Soldaten in dienst der E. Maatschappy, den

3 September van Tandoeran opgetroken
was om tezien (zoo by den z dito schreef
of hy, die mede zeer grootgebrek van alles begon te krygen, zich zelven den weg
na Cartasoera niet zou konnen baanen.

Dit hadden wy dirn avond in de tegenwoordigheid van den Prins van Soerabaja

af zyn Ed. my een gedeelte gaf Zy wa-

welke vriendelyke Heer my een diergelyk geschenk deed, dat my, nu veel vermagerd, ongemeen aangenaam was, en
zeer verquikte. Het was een welrieken-

de jamboe-vrugt, en een schoone tros rype druiven. Een gift, die wel kleen, dog
nu hier ongemeen zeldzaam, en my zeer

waardig was, waar aan ik myn lust wat
be¬
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toe, dat ik te minder verduwen kon, al-Ao 1706.

beter, dan aan die van de Veld-Heer, boe¬

A 1706.

zoo wy hier nog tot den 27 ditc bleven
ten kon.
Ik stelde aan de Veld-Heer voor, om leggen.

daags daar aan, zynde Zondag, hoe zwak

Even gelyk de Soerabajers, alzoo had-

ik ook was een dank-predixatie te doen.

den die van Sammanap, en Pamacassan

maar zyn Ed zeide my, dat het onmo

zich by dezen aanval zeer lafhertig en

gelyk geschieden kon, alzoo men den vy

bloode gedragen.

and ten eersten vervolgen moest, behalven

dat 'er andere nodiger zaken van veel ge-

Terwyl zekere Sillebar, met drie of
vier van onze bosschieters, met handgra-

naten, den vyand eerst aangevallen waren,
wigt te verrichten waren.
Zyn Ed. gaf hier afook ten eersten ken- en toen zoo schendig door de Soerabajers
nis aan haar Edelheden, en wierd op Ba-

verlaten wierden, zoo wierden zy ten eer-

tavia over deze overwinning zeer plegte

sten door agt vaandels van de Heer de Beverc ondersteund, waar by daar na eenige

lyk geschooten.

Hoc veel dooden de vyand had, was vaandels van de Heer Bintang, en mecr
onbekend; dog wy hadden 'er geen eenen andere quamen, die ten eersten een groo-

van de Hollanders; maar agt of tien Ma- te reddering maakten, stand hielden, op
durezen en Javanen, en vyftig of zestig den vyand indrongen, en den zelven in
korte tyd op de vlugt dreven.
gequetsten.
Ik vond, in het omryden van
Terwyl ik door het dorp reed, zag ik

’t dorp

Tware

Waringin

eenige verslagene vyanden leggen, de mee

de Heeren Sergeant en Bintang opeen zee

ste zonder ooren, alzoo de Javanen en an

groote markt; maar waar op nog waarer
nog verkoopers te vinden waren Onirent

boot.

dere, om hunne dappere daden te konner
bewyzen, deze elendige, in de plaats van de zelve stond een schoone en lommer-ryde koppen mede te nemen (die te zwaal ke Waringin-boom, diens dicht aan een
zyn, van hunne ooren beroofd, en die gegroeide stammen twee en twintig treden
volgens gewoonte, aan krissen gereger

Hoe ’t zig
by dezen
aanval

heckt toe

gedragen.

in’t rond waren

Onderwylen kregen wy bericht, dat 'er

hadden, hoewel deze bajevangers dik wils
de lafhertigste menschen in’t leger waren

verscheide Hoofden en oversten der vyan-

De Madureezen, die deftig gevogten
hadden, waren de eerste in de vesting,

den gesneuveld waren, onder welke men
Kijaij Drahaman, Stranalla, Cartanaja.

en die schelmen van Soerabajers het goe- en Sindoegati telde.
Soerapati was hier niet zelf by geweest

Wic hier 't

de werk maar hadden staan aankyken,

en ’er menigmaal door den vyand hunnen
Prins toegeroepen wierd: Depati Soera-

maar Ingabei Loor, een Balisch Heci

had het opperste gezag, aan welken, al-

oppergezag
had.

baja volgd ons, Depati Soerabaja volgd zyne rechterhand (gelyk Ingabei Kidol
ons, en niet die honden van Hollanders

zyn linkerhand was) hy dezen voornamen

Ja in plaats van te vegten, hadden zy de

post toevertrouwd; maar die hy zeer slegt

vlugt al genomen.

verdedigt had.

Wy hoorden dit uit een gevangen, die

Ik ging ’s vyands werken ter degen be
schouwen, en bevond, dat zig die wel

ons ook zeide, dat de vyand zich weer by

een groote halve myl verre uitstrekten

Gerongan, twee mylen van hier, en ook

en dat hy ons daar, zoo hy 't wel over- op Winongan, dat wat aan de linkehand

legd had, met een kleene magt wel een lag, versterkte, dagende ons met drie of
geheele maand had konnen ophouden

zoo dat wy veel redenen hadden, om God

vier duizend man, waar mede hy op de
Alon Alon, of Pascebaan verscheen, uit,

te danken, ’t geen ik in myn hert deed,

om tegen hem op een gelyken grond te

hoewel ik liever gewenscht had, dit open-

vegten.

baar te doen, ’t geen in zeer korten tyd

By deze verovering kregen wy ook ont-

had konnen geschieden; dog hoe zeer ik zet van Ryst, behalven, dat men ook pas

daar op aandrong, en hoe kragtigik toon

buiten dit dorp op de velden overvloed

de, dat dit hoognoodig was, daar was ze

van Padi staan had, ’t geen een nieuw le-

de Heer Knol) geen tyd nog gelegenlieid ven onder ’t volk gaf-
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Wy breken
weder op
van Pa-

nanggon-

gan.
De schry
ver in le-

vens gevaar.

)En 27 ditobraken wy van Pabean,
of Pananggongan, op ; dog talmden

geweldig met die geringe Artillery,

wel Derma, of deze rustplaats, maar twee
mylen en een halve van Pananggongan is.

Het Padi-veld, waar op wy lagen, was Quade

alzoo de Batoors weer op de loop waren, al mede de regte plaats niet, daar wy hal-rust plaats.

te moesten houden; want schoon wy (te
gelyk ik de myne mede al quyt was.
Wy moesten hier in 't eerst door elen- weten de Veld-Heer, en ik) opeen droodige moerassige wegen , daar ik dagt dat ge plaats waren , zaten egter de meeste brimyn paart my noit uitgerukt zou hebben

gades van ’t leger midden in de modder der

Ook moest het met my, die nog zeerzwak,

Ryst-velden, die dras stonden. Behalven

en door geen middelen aan eenige ontlos-

dat wy hier geheel open, en voorden vy-

sing of opening van lichaam te brengen

and alomme bloot lagen, die ons hier we-

was, van een groote hoogte een sprong in der aan twee kanten had konnen inssuiten,
een Rivier doen, die wy overtrekker alzoo wy waarlyk als in de val waren :

moesten, en zoo diep was, dat ik daar want zoo hy aan ’t bosch, dat ons van vomyn einde in dacht te vinden; dog myn ren en van agteren bessoot maar twee duibrieschende Bimanees rukte ’er my moe

zend man, te weten aan ieder zyde dui-

dig door, en zwom met my over.

zend geposteerd had (daar hy gemakkelyk

Anderen verkozen , dit gezien hebbende.
een gemakkelyker plaats, en geraakten bui

komen kon) hy had ons de grootste moeite van de wereld konnen geven; hoewel

dit daar na nog quaad genoeg uitquam.
ten eenig gevaar aan de overzyde.
Daar na quamen wy aan een digt bosch,
Hier hadden wy nietalleen, door quade
dat wel anderhalve myl duurde, en diens voorzoge, gebrek van levens-middelen,
Misslag

moetende ons meest met drooge ryst, en
lommer ons wat verquikte.
Indien de vyand nette kennis van alles wat drooge visch, alzoo 'er geen vleesch

genomen had, zoo had hy ons gansch le meer te bekomen was, behelpen; maar
ger in dit bosch zeer gemakkelyk konnen hier was ook niet dan modderig en oninssuiten, en ons door uithongering, tot drinkbaar water te bekomen.
Wy konden hier van daan zeergemakovergave dwingen, of, zoo by gewild had,
het leven benemen.
kelyk het gebergte van Cadiri van ter zyKomst ou- Wy reden door zeven of agt moerassige, den zien, hoewel wy 'er nog zeer verre af

van den

vyand.

trent ber- en door drie of vier heldere spruitjens, en waren.
ma.

quamen, na van ’s morgens ten zes uuren
gereden te hebben, ten twee uuren eerst

Wy hoorden hier van een gevangen van

Bulleboe, een dorp ontrent Bangel, dat

in onze rust-plaats op een groot veld by Ingebei Eoor thoewel wy naderhand hoor¬
Derma, tusschen dit dorp ter linker, en de, dat het Ingabei Kidol was) van Ban-

tusschen Sawoengan ter regterhand, hoe
IV. Deel.

gel deze laatste veroverde plaats met twee
hon-
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drig vernoord zynde, de Balische Kapi-Ar.
Ae 1706. honderd Baliers, verscheide Maleyers,
Maningcabers, en Javanen, zoo lang hy tein Babandang het alleen onmogelyk lankonde, verdedigt, en toen de vlugt ge- ger gaande houden kon, en dierhalven om

nomen had, en dat, zoo ras hy te Derma
quam, zyne wyven, die daar waren, mei
Nalla Wangsa, Hoofd van dit dorp, en

Nader
trouwloos
heid van

Depati

Socrabaja.

gevlugt waren, gelyk wy hen daar die zelve

aanstonds aan de Heer de Bevere, alzoo

avond ook groote vuuren zagen aansteken

er geen tyd was, om den raad hier over

Deze man wist ons ook omstandig te
zeggen, dat Ingabei Loor al eenige dagen

te beleggen, met zyne Brigade van vier
Hollandze, en vyftien Inlandsche vaandels tot ontzet van ons volk henen te trek-

van te voren net bericht door die van Soe-

rabaja bekomen had, wanncer ons legei
opbreken, en wanneer men hun aantasten

Temanggong van Bangel, Djaja Prosa,
daar van mede verstendigt, zich ook geschikt hadden.
De Madu

Den 28 September bleven wy hier leg.

reczen en

gen, en hadden goedgevonden, dat de
Princen van Madura, en van Soerabaja

jers

met zeer veel voorzichtigheid; maar alzoo hy vrecsde, kennende zynen driftigen
aard , dat hy, een Soldaat vol moed zyn-

Men vond daar beneven goed, hen door

de Kapiteins Babandan, Dain Mangoppo,
en Dain Maladja, te doen dekken, op dat

de vlugt

gejaagd.

niet alleen nog een oppasser te paard, maar
nog wat later ook den Adjutant de Har-

tog met die zelve stipte last hem na.

Terwyl wy nu met veel smerten, en in En gesla-

werden.

of twee verloopen was, en wy geen be¬

Ik had, alzoo dagelyks erger wierd (gelyk mede de Kapitein Luitenant Holts

richt van’t een nog 't ander kregen, za-

al ettelyke maalen de Heer Knol verzogt,

delyk een tyding, die nog veel erger was,

om onder ’t geleide van een kleene troep na
Soerabaja gebragt te werden, daar ik met
er haast van hier komen kon; dog zyn
Ed zeide, dat hy het by haar Edelheden

dat de Heer de Bevere, zig wel anderhal-

ve myl buiten ’t bosch begeven, en zich
met den vyand ingewikkeld hebbende

niet zou konnen verantwoorden, zoo my

slagen was, en dat men dierhalven nietan-

eenig ongeval van roovers of moordenaars

ders op deze zyne onvoorzigtige daad te

ten te wagten, quam ’er ten vyf uuren ein-

door den zelve t'eenemaal in de vlugt ge-

op den weg overquam. Dat my een klee-

wagten had, dan dat wy in korten tyd al-

ne troep daar tegen niet dekken, en dat hy
een groote niet missen kon, belovendemy
zoo ras wy Bangel, of Calianjer vero-

hicr door den vyand mede overvallen zouden werden. Was de Heer Knol door de

verd zouden hebben, met een Pantsjalang

veel reden, niet minder over deze.

eerste tyding ontsteld, hy was het, met
Ordre door

Hy belastte aanstonds, dat de Heer Bin

de Heer

wel moest te vreden zyn, alzoo ik wist

tang met zyn vaandels er na toe gaan, en Knol gedat de Heer Sergeant met zyne Brigade zig steld.

dat het zeggen van dien Heer niet onge

voor ’t naaste bosch plaatzen zou, om den

grond was.

dekten op

ver ten goede hem dikwils (gelyk ook gebeurde) vervoeren mogt, zoo zond zyn Ed.

groote bekommering, alzoo 'er al een uur gel¬

zenden; met welke belofte ik voor eerst

troepen,

de, dit wel licht vergeten, en dat den y-

zy door de vyand niet mogten overvallen

(zekerkleen vaartuig) na Soerabaja te zullen

die hen

cen te zamelen, en dat voorzichtig weer
af te leiden.

ontrent twee mylen van onze leger plaats

drie van de sterkste Inlandze vaandels, van

gezonden.

zou zyn, tegen den vyand te ondernemen, maar enkelyk ons verstroid volk by

zouden zenden, om den weg na Bangel

konnen voorttrekken.

tot

run ontzet

puiten het bosch te gaan, dat ontrent drie
vierde van een myl lang was, en niet het
minste, alzoo den avond haast op handen

Dezen nadrukkelyken last gaf zyn Ed.
aan dien Heer in myne tegenwoordigheid

dat wy derwaards in twee linien zouden

Heer de

ken, hem uitdrukkelyk verbiedende, niet

eenige duizenden van hun volk voor uit

gelegen, te bezigtigen, en om die zoo
ruim tdaar ’t bosch was) open te hakken

Met de

De Heer Knol hier over nietweinigDe

ontstelt, alzoo ons de vyand alle oogen- Bevere

gen, eerst tegen de middag na ’t gebergte

zou; naar al het welke Soerapati, en de

Socraba-

ontzet verzoeken liet.

blik hicr overvallen kon, en wy den zel
ven in 't korte te gemoet zagen, belaste

de verdere hier ontrent gelegene dorpelin

1706.

Na de middag ten drie uuren kregen

vyand, zoo hy opons afkomen mogt, daar
te stuiten

vy, na dat ik een weinig, hoewel tegen

Ondertusschen kregen wy veel quade

myne gewoonte, gerust had, een slechte

berichten, die alle daar op uit quamen (ge-

tyding, dat namelyk de onze, tot in het

lyk wy by de stukken ook zagen) dat al

gezicht der vyanden gekomen zynde, de

ons volk, de een voor, de ander na, zeer

Javanen en Madureezen het ten eersten op

verbaast quam vlugten.

een loopen hadden gezet, en dat daar op
de vaandels van Dain Mangoppo en Dain

Mabella (twee Macassaarze Kapiteinen

Het beste en netste bericht kregen wy Bericht aan
den Veld-

eindelyk door de Hertog, die ons zei, dat Heer
hy de Heer de Bevere in 't bosch niet vin

door den vyand verstroid, eenige van hen

dende, hem wel anderhalve myl 'er bui-

gevangen genomen, en een Inlands vaan-

ten op een padi-veld ontrent een dorpie,
niet

GROOT
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heid gevonden, en hem gezegt had, dat
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vlugtende, tegen hem zeide: Myn Heer,A 1706.
springt vaardig te paart, of gy zyt mede

hy hier gansch niet wel was, en dat hy, ombals.
volgens last van de Heer Knol, maarvoorHy deed dit, na dat hy zyn pistoolen
zichtig met zyn volk aftrekken zou, om te vergeefs gelost had, en ondertusschen
het bosch weer te krygen.

Hier op had de Heer de Bevere hem
geantwoord: Waar na toe zal ik te rug
wyken : zal ik na dat paggertje wyken, 't

geen hy vraagde, om dat eenen Jan Kroo,
met zyne Madureezen bezig was, om daar

een paggertie te maken. Dit rade hem de

wierd zyn jongen, een kleene Papowa, met
een piek doorregen.

De gansche misslag van de Heer de Be Zyne misvere bestond daar in, dat hy tegen de uit- llag
drukkelyke last van de Heer Knol buiren

’t bosch gegaan, en, dat nog veel erger
was, zich in een gevegt met den vyand,

Hertog af, om dat hy dan zeer licht zou

dat hem mede zoo klaar verboden was, in-

konnen afgesneden werden.

gelaten, en daar door dit groot opgegeven

Hy weck dierhalven, zoo goed als hy
kon, na 'r bosch toe; dog raakte door de
vlugtende Javanen, en Madureezen, die

de Hertog te vergeefs stutten wilde, zoo-

verlies van ons volk veroorzaakt had.

Hy, naderhand zeer ernstig onder vraagt En rechtzynde, waarom hy buiten dien last getre
den was, zeide, dat hy door de vyand ge-

aardiging
nier tegen.

danig in verwerring, dat de Hertog ein-

zart, en door een Ruiter, die met een piek

delyk maar wegreed, om kondschap van

vol zilvere banden (dien hy meende Soe-

alles aan de Heer Knol te konnen geven.

rapati zelve te zyn; dog eenen Radja di

Zyne ver¬

Daar op liet de Heer Knol ook de Bri-

Menggala was) te voorschyn quam, als

dere voor-

gades van de Heeren van der Horst, en

uitgedaagd, maar even buiten ’t bosch ge-

van Bergen te gelyk uittrekken; dog be¬

reden was, en daar in't eerst niet boven
veertig mannen vernomen had , meenende

zorge.

laste die eindelyk weer na hunnen post

En bericht
van de

te wyken, om van agteren niet overval-

op dezen eenen dag den oorlog was ’t mo-

len te werden, en dat zy maar alle in de

gelyk) te eindigen ; dog dat hy den vyand

wapenen zouden blyven

daar na zeer sterk hier en daar uit de lan-

Ondertusschen quamen tegen den donkeren avond de Heer de Bevere en veel

Heer de

Bevere zelf

Inlandsche oversten, die hunne wapenen

ge padi te voorschyn komen, en dat geral
zoodanig toenemen zag, dat hy die toen
giste wel duizend man sterk te zyn, alle

weg geworpen hadden, en ’er zeer be-

welke hy egter wel magtig geweest zou

modderd uitzagen, mede aanzakken.
Hy zel, dat eerst de Soerabajers, toen

hebben, indien maar zyn troepen na zyn

de Madureezen, en daar na de andere Ja-

maar dat zy hem alle als schelmen verlaten,

bevel toen na 't bosch afgetrokken waren ;

vanen, tegen zyn verbod, als dolzinnige na

en hier door deze grooteslagting der onze,

den vyand toegeloopen, en zoo dwaas ge-

zonder dat hy alleen dit beletten kon,

weest waren, van hunne geweeren, toen

veroorzaalet hadden.

de vyand nog verre buiten schoots was, te

Dit had wel eenigen schyn; maar in den

lossen, dat zy daar op de vyand van vo-

oorlog moet men de last van zyn Opper-

ren, en aan wederzyden, in de padi-velden ziende aantrekken, aanstonds alle, als
schelmen, wegliepen,en de wapenen wegwierpen, noemende onder dere bloodaars
Kapiteinen Joomproc, en al de anderen, die

bevelhebber volgen; alzno men daar mede te aller tyd volstaan kan.

Wy bleven dien ganschen nacht in eenCrootoe¬
vaar van ’t

groote bekommering, en zoo de vyanc
eger.
zich van deze zyne overwinning, zoo als

daar geweest waren, dat ook onze Hol-

't behoord, en van zyn voordeel bediend

landsche troepen buiten zynen last na den

had, hy zou ons daar alle zeer licht in de

vyand getrokken waren, en daar op

van gehakt hebben, vermits ’er een onbe-

schoon hy ze verscheide malen had willen

denkelyke neerslagtigheid en bedeestheid

herzamelen, verstroid, en op de vlugt ge-

in al ons volk, en zelfin de beste van on-

dreven waren ; en dat wy daar door de

ze oversten (zeer weinige uitgezonderd)

nederlaag gekregen hadden.
Hy getuigde egter, dat Radin Cassoe-

was, zynde de oude Panombahan een van

de allermoedigste; daar nog iet goeds van

ma Ningrat, Hoofd der Sammanappers
te hopen was ; maar de Heere heeft dit van
zich zeer kloekmoedig gedragen had, en ons afgewend, en den vyand de gedagten
in zyn borst ook gequetst wierd, daar by gegeven, om, hier mede vergenoegt, na
voegende, dat, zoo die metde zynen niet Bangel te keeren.
gestaan hadden, hy al lang te voren had
Ondertusschen droeg de Heer Knol al- Jacrmatoe
weg geweest.

De Heer de Bevere, op dit velt nog zynde, en meenende razende te werden, om

le bedenkelyke voorzorge, om den vyand

an de

Heer Knol.

zoo hy ons overvallen wilde, in een goet
oostuur af te wagten, bevelende een ieder

dat zy na zyne bevelen niet hadden wil-

van de Brigadiers goede zorge te dragen,

len luisteren, wierd eindelyk door al deze lathertigen zoo goed als alleen gelaten,

en zich wel te quyten.

Terwyl wy in deze benaautheid zaten,Gedrag van

zoo dat Kapitein Mabella, eindelyk mede quan de Prins van Soerabaja veel vroly den Prins
van SoeraZ2

ker,baja.
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ker, dan zyne gewoonte was, by ons,
wytende de vlugt van de zynen alleen op
ons eigen volk, zeggende, dat de zynen

toe, dat ik haar nader zou laten waarschouwen.

De Heer Knol zond ondertusschen ee-

nige stukken, en de Panombahan eenige
bassen aan de Heer Sergeant, met last van
dog wel op te passen. Ook wierden de
brand-wagten alomme verdubbeld, en 't
volk van den Prins van Madura had zich
mede voor ’t bosch, met voornemen, om

den vyand kloekmoedig af te wagten, ge-

ver toen ge
voelde.

zich maar ter rust begeven zouden, ter tyd

landers op de vlugt geslegen, schoon zy

den geweest waren.

de schry-

toen maar weder af te trelcken, en dat zy

niet konden stand houden, na dat de Hol-

waarlyk de eerste in ’t vlugten, en oorzaak van veel verwarring met hare paar-

Hoe zich

ge tyd spreken ; ik belaste myne oppassers Ae 1705.

posteerd.

My nu aangaande, die doodelyk zwak,
en door deze bedroefde tyding, en de daar

Ik liet ook myn paart ontzadelen; dog
ging my, zoo gewapend als ik was, ontrent twaalf uuren nevens den Veld-Heer

ter ruste begeven, om tegen ’s anderen
daags niet afgemat te zyn, met my weer
in ordre te brengen

Zyn ver-

lk bad God, dat hy voorons dog deze

der gedrag.

nagt de nagt-wake aannemen, en ons voor
de aanslagen onzer vyanden behoeden wilde, ons die genade doende, dat wy door
den slaap wat mogten versterkt, en in staat

gesteld werden, om ter eere van zynen
grooten Naam alle de raadslagen van zyne

en onze vyanden te vernielen. Ik ging

op gevolgde algemeene verslagenheid niet

daar op zeer wel gemoed nederleggen, en

beter geworden was, ik wil wel bekennen, dat, hoe groot de bedeestheit van

sliep zoo gerust, als of ’er niets voorge-

anderen was, ik my egter daar over zoo

sterk niet ontzet, dan wel daar over be

droeft gevoelde, dat ik met zoo weinig

vallen was.

Den 29 dito bevonden wy, dat wy drie

Hoe veel

volk wy

Hollandsche vaandrigs, Lieshout, Smit
en Alexander Wake, zes Sergeants, er

iet verloTeI1

kragten, niet in staat was, om, zoo 'er te
vegten viel, myn leven nu aan den vyand

cen en zestig gemeene Hollandiche Solda-

zoo duur te verkoopen, als ik my verbeelde dat ik anders wel, en met zeer weinig

eenige Vaandrigs, en agt en zestig Inlanders, en in’t geheel honderd agt en der-

vreeze gedaan zou hebben; behalven dat

tig mannen verloren, en dus geen reden

ten, mitsgaderszes Inlandsche Luitenants,

ik ook niet de minste reden zag, waar o-

hadden, om daar over zoo ontzet en ver-

ver men zoo verslagen behoorde te zyn,

slagen te zyn, als zich zommige kleenher-

dewyl het gansch verlies, daar men zoc

tigen onder ons betoont hadden.

over schreeuwde, en dat men zoo hoog

Ik kan niet nalaten een zonderling geval, dat zich ten tyde van deze grove mis-

opgaf, immers (gelyk wy aanstonds hooren zullen) niet naamwaardig was.

slag der onzen tusschen een vaderen zoon

Ik kon niet goedvinden, hoe zwak ik
ook was, om de vyand op myn bed af te

opgedaan heeft, hier mede aan te halen.

wagten, en my zoo maar te laten dood-

gene Hoofden was toen ook Niereboe-geval

slaan; maar ik ontbood myne oppassers,

Onder de Inlandsche te dier tyd verssa-Zeldzaam
van

een vader

belaste hen aanstonds myn paart te zade-

lak, een Bandances Luitenant, en zyn
met zyn
zoon, Vaandrig onder zyn vader die zoou

len, en in hare volle wapenen met hunne
paarden by my te komen, om nevens my

zich in dat voorval ongemeen dapper gedragen, en waardig gemaakt hebben, dat

den vyand af te wagten. Ondertusschen
gorde ik myn sabel op zyde, en stelde my,

hun naam in zegen, en veel roem, by de

zonder eenige vreeze in myn herte te voe-

len, volkomen in postuur, om, moest ik

tenis onsterfselyk zy.
De vader, die een oud man was, en

daar sterven, ten minsten niet ongewro

daar by wat kreupel ging, ten eersten zien-

nakomelingen leve, en dat hunne gedag-

de, de groote misslag, die hier begaan,
Ondertusschen wierd het vast tien uuren en dat 'er voor hem geen afkomen te hoin de nacht, en, niet het minste van de pen, en dierhalven niet anders te doen was,
vyand meer vernemende, zei ik tegen de dan dapper te vegten, en zyn huid den
vyand zoo dier, als ’t hem mogelyk was,
Heer I nol: Myn Heer, laaten wy onze ho¬
ken te sterven.

Zyn oordeel , om

wat reden
wy niets

te vrezen
hadden.

pe op God vast, en ons daar in gerust stellen , dat wy met een vyand te doen hebben,

te verkoopen, sprak zyn zoon, den vaan-

drig, zeer edelmoedig op deze wyze aan :

Zoon, zeide hy , ik ben een oud en afge¬

die geen verstand, nog moeds genoeg heeft,
om zicl van zyn groot voordeel, dat by op

leeft man, die roem en eere genoeg in de

ons behaali heeft, te bedienen : want zoo

wereld ingelegt heb, en daar mede vergenoegt

hem de Heere dat niet benomen bad, zoo ben , en die nu myn goede naam niet geerne
moest hy nu al lang hier geweest zyn.

bezwalken zou, met in 200 grooten nood

yn Heer, zei de Heer Knol tegen my
daar is nieis zoo zeker, als t gene gy daar

van ons volk de vlugt genomen te hebben,
i: zie, dat ik, die noit gewoon, en niet in

zegt, en daer is ook niets, dan dat alleen,
tgeen

my volkomen gerust steld.

staat was om ite loopen, en die ook nu in

myn oude dagen my zelve, en u, die schan¬

Wy bleven over dit stuk zoo nog eeni- de niet wil aandoen, hier niet afkomen zal,
maar

GROO
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A 1706. maar gy zyt een jonge spruit een man van

reboelak, en zynen nietmin dapperen zoon,A 1706.

hope, en die derhalven reden heht, om u

Inlanders van geboorte, maar die in kloek-

zelven tot een beter tyd te bewaren. Red

moedigheid den besten held onder de Hol¬
landers niet behoefden te wyken.
Ik heb hen beide op het veld, eenige

u spoedig door de vlugt, en brengt u on
mynent wille niet in levens-gevaar, aan
gezien het onmogelyk is, dat gy my zoudes

dagen ’er na, wanneer ik na Bangel reed,

dood de E. Maatschappy geen zonderlinge

verslagen zien leggen, en kon nietzonder
traanen, en een groote ontroering van myn

dienst zouden konnen doen. Myn zoon vliec

hert, de lyken dezer helden, die ik zoo wel

dog, of gy zyt mede weg. Red dog u zel-

gekent had, aanzien; hoewel ik innerlyk

konnen behouden, en wy deg met ons beider

verheugt was over de weergadelooze wy-

ven , zoo gy wild, dat ik met te meer genoe

gen en roem bier sterven zal.
De zoon, door deze woorden van zyn

ze, op welke zy aan hun einde geraakt

vader doodelyk getroffen,en te gelyk zyn

waren.

De zoon,die niet heel verre van den va-

bloed van liefde tot dien ouden man in zy

der lag, had veertien, en de vader tien ly-

ne aderen voelende zieden, en opwellen

ken ontrent, en meest voor zich, leggen.

zei met veel beweging : Myn vader, zou

Wat dit voorval nu in zich zelven be-Gevolgen

ik u, daar ik naast God het leven van heb

trof het was zoo schandelyk, als men he voor de

in zoo grooten noot, als in welke ik u zie,

bedenken kon, dat de onzen meer dan een

trouloos in de pekel laten, en zou ik u, en
my zelven, als een ontaarden zoon van een

zoo sterk, als de vyand, de vlugt genomen hadden, en hoe zeer de Heer de Be-

dapperen vader, die schande aandoen, van

vere dit naderhand door cen ander dapper

my lafhertig en liefdeloos door de vlugt te

geval heeft zoeien te verbeteren, en wat

redden, en als een schelm te loopen, wan¬

redenen hy, en de Heer Knol, die hem

myn leven, behoorde te helpen : O neen myn

tragten te verschoonen, tot zyne verdedi-

vader, o neen , ik zal hier ecrst voor uwe

ging bygebragt hebben, heeft dat echten

voeten sterven, eer ik zal lyden, dat u ee-

niet konnen beletten, dat hy naderhand

nig quaad genake. Ik zal u niet overle-

ven, maar gerust, en noit roemrugtiger

hier over veel moeite gehad heeft, waar
van hy nogtans eindelyk, na de dood van Die einde-

sterven, dan wanneer ik uw leven door myn

de Heer de Wilde , volkomen, gelyk lyk vryge-

ben, gegeven zal hebben. Komen wy dan
te (neuvelen, wy zullen noit met meer glorie,
dan zoo, konnen sterven tervyl myn doo0

noit beter, als van myn dapperen vader, zai
konnen gewroken worden.

Terwyl hy deze edelmoedige redenen

wy op zyn tyd zullen aanhaalen, vryge- sptoken i¬

sproken is.

Daar waren er, die wilden, dat Soera- Andere

pati hier by geweest zou hebben, om da omstanzy aan de eene zyde zyne pieken, halfwe

digheden

en bevonden hadden , dat, schoon 'er al ee-

nige van de zynen in’t eerst vielen, zy 'er
egter op aandrongen, dat men naderhand

den zy (zoo my door Dain Mabella, eer

heeft bevonden waar te zyn
Den Vaandrig Lieshout,

die zig deftig

and aangetast, en hun verder gesprek daar

gequeten, en mede eenige lyken rondom
zich leggen had , was door drie zware won-

door afgebroken.

den aan zyn einde geraakt.

De zoon, zynen ouden vader vaarwel
zezegt hebbende, viel als een verwoede

hier toc

gen met zilverbeslagen, gewaar wierden, hoorende.

tegen zynen vader nog voerde wier
Macassaars Kapitein, en nog een ander
die ’t ontquam, bericht is) van den vy

roemrugti

Beverc-

in allen deelen als een vriend heeft

de en dankbaarbeid, die ik aan u verpligt

Hunne

Heer de

neer ik u het allerméest, en met veylies van

dood gered, en aldus u een blyk van die lief-

ge dood
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De Vaandrig Smit was, na dat hy lang
agter zyn paart, dat hy nog by de staart

vattede, geloopen had, met het zelve in
versloeg, eer hy omquam verscheiden de moeras blyven steken, trekkende het
der zelven, en deed wonderen, eer iemand hair, zoo men zeide, uit zyn hooft, om
leeuw onder een gansche troep vyanden,

van hen zynen vader, die nog eenige be¬

dat hy niet ten eerste bevel kreeg, om de

veelen geven moest, genaken kon,dewel- zynen te mogen helpen.
Onder de verslagenen waren ook twee
ke dan eindelyk mede aan de vyand ge
raakt zynde, niet veel beweging maakte,

trommelslagers, welker trommels (gelyk

maar in een korten tyd zes of zeven lyken

ook nog eenc in handen der vyanden ge-

zyner vyanden, niet verre van zyn zoons

lyk, ter aarde geslagen had; hoewel hy

raakt zynde, onze kruis-vloot (zoo wy
hen niet tydig van dit geval bericht gege-

cindelyk van die gene, die hem ondersteu

ven hadden) deerlyk misleit zouden hebben.

nen moesten, verlaten zynde, voor den

Het volk van Depati Soerabaja, dat te

stroom der vyanden, die hem te sterk paart was, was de eerste en de grootste

was, buigen moest, nemende terwyl hy oorzaak van de verwarring in welke de
al ter nedergesiagen was, nog twee on- onzen door haar vlugten, zoodanig wavoorzichtigen, die hem te na quamen, hes ren geraakt, dat zy naderhand, wat moeite
leven

Dit was het einde van den dapperen Nie

de Heer de Bevere, en ook de Hartog, dede,
niet weer in ordre te brengen waren.
Z3

Ka-
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Kapitein Joomproe was een van de eerste den waren, ondienst met een zaak, dieA 1706
A 1706.
schelmen, die liepen, meenende, zoo als dog geen gevolg gehad hadde, te doen
hy zonder geweer aandraven quam, het Dat zyn Ed. egter zeer wel hier afonder
paart van Kapitein Mabella (die een van richt was, bleck, alzoo hy my dat zoo
de laatste by de Heer de Bevere stand
hield) mede te nemen, en zich daar van
te bedienen; dog die Kapitein zyn kri
trekkende, en hem dreigende te doorstoo
ten, zoo ging hy verder door, zonder zig
aan zyn eer of ced eenigzins te kreunen

Of wy op dien bedroefden avond niet

Schelmag
ig bericht

zwarigheid genoeg op onze herten hadden,

van Depan

zoo quam ’er die schelmze Prins van

Soerabaja

van Bangel verstaan had , dat Socrapati daar
zelfs, nevens zyn zoon Lamboera, te voet.

ons van agteren en van voren omcingelen,

gevlugt voik, die, in de nagt van de reg

en ook zyn troep vier duizend man (waar
onder vyf honderd Baliers, en agt honderd
van zynne beste snaphaanvoerders) sterk geweest was, en dat hy ook besloten had, ons
dezen nagt aan te tasten

te weg afgedwaalt zynde, langs dezen weer
by ons gekomen waren

redenen, maar alle tot nadeel van den Heei

goed gedaan heeft gevoerd

hancn, en drie trommels by den vyand ve

ken wy ons niet konden ontslaan

sche zoete
aarstO

Batavia

uitgelekt

Wat de

Wy hoorden ook, dat erzeventig snap-

vyand ver
overd , en

overd, honderd en zeventig ooren by Soe

verloren

rapati gebragt, en dat 'er aan zyne kant had
honderd vyftig dooden (waar onder zich

vier Demangs bevonden/ en vyftig gequet
sten waren. Ook kregen wy dezen avond

Na den middag wierd 'er (zoo ik van een
van de Leden vernam, die 'er ’t meest te

nog door een ander het zelve bericht; dat

gen was, en die het nog door den Panom-

bekomen had, en dat hy ons deze nach

hy honderd en vyftig ooren van ons volk

bahan stuitte) besloten, om eerst met d

niet aantasten, maar ons te Bangel afwag

zieken en artillery , en daar na met de gan
sche magt (dat immers de uiterste schan
de voor ons geweest zou hebben) op te bre
ten , dat door den dapperen Panombahar

ten zou, gelyk wy het ook bevonden heb

(door bewerking van dit Lid in den Raad
nog tydig belet wierd

Dit gaf in de andere benaauwde LegerHoofden zulken indruk, dat dit besluit ge

le Chinec

de Bevere (dat hem ook naderhand geen

daar af gezegt, verzoekende nu egter, dat
wy daar tegen op onze hoede wilden zyn.

adder in onze boezem, dien wy daar teger
onzen wil dulden moesten, en van wel-

En onder

Daar wierden over dit geval verscheide

rens had hy ons noit het allerminste woord

Dus hadden wy onzen grootsten vyand
in ’t midden van ons, en een vergiftiger

an ge
stuit.

Socrapari,

gende, dat 'er een weg om de Zuid lang

Dat wist die schelm toen, en bevo

Panomb

Den : October verstonden wy door den Berich

rins van Soerabaja, dat hy een net berigt vegens

onze leger-plaats liep, langs welke mer

gelyk wy dit ook bevonden waar te zyn

Door der

geen dienst doen kon,

van dat voorval bekomen, en uireen man

volgens 't bericht van verscheiden uit ons

op tebre
ken

nende, als een groot vriend van den Heei
Knol, dat hy wel wenschte, dat dit nie
voorgevallen was. Ik hield my daar buiten, alzoo dit een zaak was, die my niet
aakte, en die ook haar Edelheden toen

Socrabaja nog een tyding byvoegen, di
ons in groote bekommering bragt, zeg-

en ons alle levens-middelen afsnyden kon-

Besluitom

omstandig wist te verhalen, als of zyn Ed.
mede in dien Raad gezeten had, betoo-

broken en verduistert, en daar en tegen be
loten wierd, niet af, maar op den vyan
na eenigen tyd aan te trekken.
Hoe geheim ook dat eerste besluit ge
houden, en schoon dat papier in stukken

ven; want volgens het zeggen van anderen, had hy zich wel met twee duizend
man by Passaroewan versterkt

Den 2 dito zonden wy een brief na de berschraa
die van de

kruisvloot, om hen van zekere aanslagen gruisvloor
van den vyand te waarschouwen, en of
wat dag wy de vyand zouden aantasten.
en einde zy dan met alle de scheepkent
en vaartuigen voor Passaroewan rukken, en

daar, op onze zein-schooten, mede eenen
oozen aanval doen zouden

Op dezen dag hoorden wy ook, dat Ka- De Roode

gescheurt wierd, was het egter zoodani
uitgelekt, dat 'er zelf de Heer Opperland

pitein de Roode tot op een halven dat
ontrent Cadiri genaderd, en dat die Land-

oogd van Hoorn de lugt door zekerer
Chinees op Batavia, die zyn spions over
al had, afgekregen had, aangezien dit een
van de eerste zaken was, daar zyn Ed. my
toen ik op Batavia quam, na vraagde.
Ik gaf zyn Ed. hier op tot antwoord

voogd al driemaal door hem te rug gesla

dat ik my maar met de zaken van myne be¬

diening bemoeid, en my buiten alle krygs
zaken, die my niet aangingen, gehouden
hebbende, niet in staat was, om zyn Ed

bedryven

gen was

Den 3 dito kreeg men tyding van den
Heer de Roode zelf, dat die van Pranaraga, benevens verscheide dorpen, gelyk ook
se Mangkonagara van een dorp in ’t Prinsdom Madiom zich, met die gansche Landvoogdy, voor hem waren komen vernede.

ren, welk schryvens van den 11 en 11
September Ae. 1706. was

Den 4 dito braken wy van Derma alOus opbre¬

daar iets af te zeggen, behalven dat ik ook
niet genegen was, om een van deze le

zeer vroeg op, en quamen door een bosch, ken van

ger-hoofden, die alle myne goede vrien-

dat niet heel dicht, en maar drie vierde van
ent

Jerma

GROOT

Vlugt van

uuren eerst in onze rust-plaats even bui-

niet, dat het waar is ;maar indien het zoo

al was, zullen wy hem dan door onze vlugt

Terwyl wy nog in dit bosch waren,

stuiten, en zyn wy 'er ook niet, zoo
wel, als by : zoo wy dan gaan loopen, is

verhief zich ontrent twaalf uuren op de

toors.

het met ons gansch leger, dat veel sterker
als ’t zyne is , immers gedaan. Myn Heer,
blyf bier dog by my want ik verzeker u,
dat wy door onze standvastigheid de vlucht

middag onder de Batoors van de artillery

een losse wapenkreet, en een afgryzelyk
geschreeuw, dat ten eerste onder onze verdere lastdragers zoodanig doordrong, dat
een groot deel der zelve al onze bagagie

van vele misleiden niet alleen zullen stuiten,

van kelders met dranken, en andere voor-

maar dat ook de Heer Knol, dien ik door een

rzad, en goederen, en zelf (dat het elen-

oppasser kennis hier af gegeven heb, hier
aanstonds by my wezen, en dat het u geen

digste was) de zieken, die nagetorst wier-

den , tegen de grond smeten, en de vlugt

quaad doen zal, als hy u bier by zyne goe¬

namen. Ik, en anderen, leden groote scha-

deren vind

de hier by, zoo door de flessen in de kel-

Die Heer, hier door nedergezet, bleef

ders, die in flarden geraakt, en waar door

by die goederen, terwyl ik na de Krankbezoeker, en myne slaven, zoeken gingIk vond hem, met mynen jongsten slaaf;

wy onze dranken verloren, als door eeni

ge goederen die ons in die algemeene verwarring ontstolen waren, eer men recht

wist wat'er te doen was, of eer ik daar
by komen konde, alzoo de menschen mal-

kanderen dood drongen, dog ik eindelyk

bevindende dat de vrees voor zyn leven
hem daar toe gebragt had. En wat wonder

paart waren, ’er doorzettende, en by myn

was dit in zulk een slaaf, daar ik zoo veel

deerlyk gestelde goederen gekomen zynde,
bevond'’er geen van al de Batoors, en nie-

Hollanders, en andren, mede vlugten zag.
Ik bragt dan deze drie bevreesde harten

mand anders’dat nog een groot geluk was

weder by myne goederen, daar ik den

soon van Alkmaar, en myn twee slaven te

paart, die de grootste moeite ter wereld ge

had hadden, om zich te bergen, alzoo zy
in ’t eerst al een stuk weegs van de goederen afgedrongen, en dus niet in staat ge
weest waren, om te beletten, dat 'er al ee-

nige, zoo van demyne, als van den VeldHeer, gestolen waren
Gevolgen

daar af.

Ik zag dit bedroeft werk niet lang aan;
maar zond ten eersten een oppasser na den
Heer Knol, om hem bericht te geven, hoe
’t met zyn Ed. en met myne goederen,
mitsgaders met de zieken stond, waar van
er eenige elendig vertreden wierden.
Na dat ik dit even belast had, quam

'er als een nieuwe oploop, waar door de
Krankbezoeker, en beide myne slaven

Wat de
chryver b

dog de ander gaauwer in het vlugten,
dan hy, was wat verder vooruit geraakt,
hoewel ik hem eindelyk ook agterhaalde,

met myne oppassers, die nevens my te

dan den krankbezoeker Hillebrand Janf-

val dede.
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ten dat bosch.

onze Ba¬

dat voar-

JAVA.

Ik gaf hem tot antwoord: lk geloove . 1706.

A° 1706. een myl lang was, ’s namiddags ten drie

Vaandrig en myn eenen oppasser nog by
vond.

Ondertusschen quam myn ander oppasser Bericht van
e rug, die my uit naam van de Heer Kno

de Heer

voor myne zorge bedankte, welke my we

Knol we gens deze

ten liet, dat hy my aanstonds ontzet toe- 2226.

zenden zou; dog dat hy zelf nog niet by
my komen konde. Ook gaf hy my te
kennen, dat het een groote leugen was
dat de vyand om de Zuid ingebroken, maar
dat hy geen vierde van een myl voor uit

en dat het daarom nodig was, dat hy daar
op zyn post bleef; dog hy verzogt my,
dat ik, zoo ros hy my voll toegezonden

zou hebben, met al de goederen by hem
komen zoude.

Toen deze wapen-kreet, en dit vlugten
eerst begon, zat ik by den Heer Bintang

op de loop geraakten, alzoo men voor-

onder een grooten boom, te paart een kop-

gaf, dat de vyand om de Zuid op ons in-

je thee te drinken uit een tinne leger-

gebroken, en met de onzen al aan de gang
was. Ik meende dol te werden, dat ik

heeft, en daar ik zin in had, om dat men

deze dolzinnige vlugt en schrik van zoo

ketel, die hy my naderhand nog vereerd

velen op zulk een los gerucht, waar van ik

de zelve de gansche dag, zonder vuur 'er
by te hebben, gebruiken kon, als 'er maar

niets gelooven konde, vernam. En hoe-

eens ziedend water op die thee gedaan, en

wel ik in de eerste drift van dezen opstand

wegens het ysselyk geschreeuw der be¬

de pot dicht toegestopt was.

Zoo ras die Heer dezen opstand ver-

naauden eenige rilling door myne leden

nam, zei hy my, dat hy na zyne Brigade
gevoelde, zoo wil ik wel bekennen, dat toe moest, en dat ik hem dierhalven ver
ik toen egter nietminder als bevreest was
ontschuldigen wilde, alzoo hy onder de
maar aanstonds moet grypende, stuitte ik zyne ordre moest stellen. Ik zei tegen
een Vaandrig van myne kennis, die ik mehem , Myn Heer, waar zal ik my nu be¬
de vlugten zag, zeggende: Myn Heer.
nen wenden; Myn Heer, zeide hy, blyft
waarom vlugt ons volk en waarom vlugi

gy maar bier by de granadiers, die dicht

gy zoo ; Myn Heer, zeihy, men zegt dat

by ons stonden, en stand hielden, en posteert u tegen dat bosch, dat even terzyden
my lag, en gy zult, zoot al waar was,

de vyand om de Zuid op ons ingebroken, en
met de onzen al doende is.

dat
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was, bad my dog by hem te blyven, ge-h' 1706.
lyk ik dede, en verzekerde hem, dat het

A 1706. dat vyand om de Zuid was , daar geen nood
hebben.

lk vond dien raad goed, en bleefby de

even eens zyn zou, gelyk de vorige opstand, dat wy aanstonds ook hoorden :

granadiers, die ik vermaande daar halte te
houden, gelyk zy deden.

want twee van zyne zoonen,te paart met een

bly gelaat komende aanrennen (dat een goed

Toen ik nu naderhand hoorde, hoet

tVare re-

den van dit met mync, en des Veld-Heers goederen
vlugten.

gesteld was, gaf ik hen kennis, dat ik

hen daarom eenigen tyd verliet; dog dat
ik ten eersten weer by hen zyn zoude.
Ondertusschen quam nietalleen het ont-

’er ontrent stonden, en niet gaarn wilden

zet van den Veld-Heer met genoegzame Ba¬

oude Prins toen lagchende, dat hy scha-

toors, maar ook de Heer van der Horst
by my, die my zeide dat 'er ettelyke dui-

het net geraden, en ik wil u wel altyd by

zenden weggeloopen waren, en dat de re-

my hebben, vermits al myne Soldaten, en

myne zoonen zelfs, my verlaten hebben, en
gy alleen by my gebleven zyt.

hebbende, een van zyne eigene Batoors,

de, dat zyne zoonen niet gevlugt, maar

alleen uit geweest waren, om tezien, wat
er te doen was, en dan weer hier te ko-

waar op de Batoor zeer wel geantwoord

had : ’t Is t water van uw Aapitein, en

men, gelyk zy ook gedaan hadden.
Toen de Heer Knol weer by ons quam

ik durf daar niets af voor zzy zelven nemen,

zei de Prins tegen zyn Ed. Al myne zoo

de) riep my elders, en derhalven zoo is

t my lief, dat onze Predikant zig ge¬

trouw by u gehouden heeft. ook heb ik
gedurende dezen togt, vervolgde zyn Ed.
al bevonden, dat die Heer voor een kleen

van nood een man is, daar wy staat op

gerugtje niet zeer ontzet, en in een tyd

Wy vonden zyn Ed. by den Prins van konnen maken ; want op dien dag, toen ons
Madura (die my zyne Batoors gezonden volk klop van Socrapati kreeg, en zulk een
had) onder een grooten bladerloozen boom algemeene verllagenheid in ons leger was,
zitten, alwaar ik weder een kopje thec-boer heb ik 's nagts, met dien Heer sprekende ,

Ook was het nu het derde etmaal, dat
ik niets ter wereld gegeten had, durvende (dewyl ik geen ontlasting kreeg geen
drooge spyze gebruiken, en andere had
ik in negen dagen, door groot gebrek,

en hongers-nood in ons leger, niet gezien.

Terwyl ik maar pas by dien ouden Prins

opstand en gezeten, en bezig was, om hem het vlugBatoors,

Myn ampt, zei de Heer Knol, myn
vader thoedanig hy dien Prins altyd noem-

volgen zou, en reed met dezen Heer na
den Heer Knol toe.

vas

vlugt der

waar uit deze opstand en vlucht gesproten is.

stonds met de goederen na den Veld-Heer

thee gereedschap mede in flarden geraakt

Nieuwe

Heer Predikant, of Wetgeleerde ) is een
wakker man, en die heeft my niet alleen

bewaart; maar loy heeft ook net geraden,

was, byzonder wel quam, vermits al myn

middeien.

over den

dat het op een beuzeling uitkomen zoude,

drinken moest, dat my, die zeer verhii

van levens¬

ombahan

nen hebben my verlaien, en gy ook, maa

uwe Toehan Pandita (dat is zoo veel alsschryver.

het welk de Batoor niet willende afwag-

Ik belastte daar op, dat men my aan

Gebrck

Gesprck
van den P’a¬

ten, had de bamboezen met water tegen
de grond geworpen, en was met eenige
andere Batoors op de vlugt gepeurt, het
welke van andere, die de ware reden ’er
niet af wisten, gezien zynde, zoo hadden
die mede de vlugt genomen, en daar door
zoo veel andere bange menschen misleid,

en dryvende op de vlugt gebragt.

Kuol.

Ik verschoonde dit een weinig, zeggen-

die hy zyn drinkwater in bamboezen nadragen liet, om een dronk water verzogt.

op onverduldig, rukte zyn geweer uit,
dreigende hem onder de voet te hakken,

vers komst

terde, zei tegen my, Myn Heer, gy hebt

ven schaamde, alzoo een van zyne Solda
ten, een doodelyken dorst, en geen water

De Soldaat (zeide die Heer vorder hier

by de Hee

verplettert werden, ontstaan was. Die-

den, waar uit dit gesproten was, zich zel-

veel min dat aan een ander geven.

Des schry

teken was) zeiden ons, dat 'er een zware
oude boom omgevallen, en daar door het
schreeuwen en vlugten van die gene, die

der Batoors te verhalen, ontstond ’er niet

verre van ons onder zyn eigene Batoors
weer een opstand, en wapen-kreet. Dog

de Heer Knol sprong vliegende te paart,
om dit te stutten.

Die oude Heer, die geen voet verzetten

geen vreeze ter wereld in hem bespeurd.

Ik bedankte zyn Ed. voor den lof, die
liy my gaf, zeggende, dat ik die niet verdiende , en dat ik God voor de genade dankte , die hy my in dien tyd gedaan bad.

Ik kreeg dien zelven avond een zware Diehoe
langer hoe

koorts, en zware snyding in den buildie den ganschen nagt over tot een stul

erger
wierd.

weegs in de volgende dag, te weten, den

s dito, duurde. Dit was zekerlyk door

t slegt

drinkwater veroorzaakt.

Dezen ganschen dag moesten wy hier nog
blyven leggen, om den weg, langs welken
wy trckken moesten, te verbreeden. Ondertusschenn ging ik, om my een weinig
te verlustigen, eens uitreiden, gerakende
op dat veld, daar onze verslagene nog lagen, en die op deze dag begraven wierden.
Ik zag ze met zeer veel beweging en

kon, en niet wist, wat dit te zeggen ontroering, te meer, alzoo 'er verscheide
mani¬
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1706. mannen onder waren, met welke ik zeer
gemeenzaam omgegaan, en in veel vriend
schap geleeft had.

De Prins van Socrabaja , eenige toe

Geschenk
van de

voer van fruiten gekregen hebbende, dede

prins van

Soerabaja. my op dezen avond een geschenk van kom
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quam , dat, een paart los, en aan ’t hollen A- 1705.
geraakt zynde, eerst die 'er ontrent waren,
op de vlugt gedreven, en door deze vlugtelingen, nog veel andere, die 'er de reden

niet afwisten, mede op de vlugt gebragt
wierden, en dat dit alleen deze groote ver-

kommers, die wat zeldzaams in het leger

warring veroorzaakt had, al't welke niet zou

waren. Zy smaakten my wel; dog ik was

voorgevallen zyn, indien deze Kapitein,gelyk zyn post was, het nodig ontsteken der

ziek, en bleef zick; dat egter wel gebe-

terd zou hebben, indien il maar een open flambouwen verzorgt had want dan zou
lichaam had konnen krygen; dog alle de hy aanstonds geweten hebben, waar over

geneesmiddelen deeden geen werking, dan

zoo geschreeuwt, en om welke reden ’er

nu en dan wel eens voor een enkelereize.

zoo wild door malkanderen gevlugt wierd,
daar men nu niets ter wereld had konnen

dat my geheel onder de voet hielp, en af
matte.

zien.

Op den 6 dito was alles wel klaar; dog
de Panombahan liet weten, dat het voor

hun een ongelukkige dag was, dat zy dierhalven niet dorsten opbreken.
Schielyke
wapen

krcet by
nagt

Den 7 dito zeer vroeg krecg ik, als

lk wil wel bekennen, dat ik in 't eerstTocht

'er cvenwel na myn vermoeden deze koorts

koorts, zoo ik geloove veroorzaakt, dooi
een schielyke wapen-kreet, ’s nagts ten

weer afgekregen, die my, terwyl wy op
dezen morgen nog voorttrolken, en na
Bangel opbraken, zoodanig verzwakte,
dat men my aan wederzyden op myn paart

twaalf uuren door een zotte tyding van cen

vasthouden moest, alzoo ik door zwak

lafhertig Kapitein, die op de brandwagt

heid niet recht zitten kon.

wy vertrckken zouden, weer een zwart

Wy trokken niet boven een halve my

lag, veroorzaalt.
Deze liet den Veld-Heer weten , dat de

vyand zyn volk op de uiterste postal aangetast had, en zeer na by was, en dat hy
door ’t blaffen der honden daar in zeerversterkt wierd.
De Veld-Heer

dit hoorende, sprong

aanstonds te paart, om de verwerring,die

'er op deze tyding, en voor al door de dui
sternis, in ons leger ontstond, zoo veel't
mogelyk was, te stutten.

Het vlugten en het schreeuwen om ligt

verder, daar wy al weder onder een groo

ten Waringin-boom, die wel dertig voeten
dik was, halte hielden. Wy vonden daar
cen Pagger, door ons volk ontrenteen ka-

non-schoot van de Dorpen Kadonpangaron (dat ter linker-hand) en Gadjaja (dat
voor uit lag) gemaakt, alwaar wy, ter regterhand ook Bangel, een plaats, waar in

zich Soerapati zeer versterkt had, vernamen.

Ook was ons volk bezig, om eenige wer

Trekken

en flambouwen, was onbeschryvelyk, en ken ontrent een kanon-schoot van Bange
daar zat ik alleen in myn leger-paviljoer
met een zick en zwak lichaam, verlater

in de nieu-

we wer-

op den 9 dito te maken, daar wy nog den ken.
ee
zelve avond introkken, vindende nog

van allen, hebbende maareen enkele schild-

nige van onze verslagene hier en daar op 't

wagt voor de tent, die my door de duisternis nergens cenig bericht af kongeven,
alzoo by, de lengte van onze tent verre

veld leggen, die nog onbegraven waren,

zelf meteen fambouw die'er voor stond

in ’t W. het verder gebergte van Radjoena nog al W Z. W. Bangel in't ON.

niet zien kon

dat toen eerst verzorgt wierd

Wy hadden den berg van Cacapper toen

Myn oppassers, en slaven , die eindelyk en Pafsaroewan, of 't Malangs gebergte,
by my quamen, bragten my nietdan qua-

recht voor uit

de tydingen , dog alzoo ik den Kapitein

Den 10 maakten wy een andere Pagar
nog nader by den vyand, voerden den 11

die toen op de brandwagt lag, voor een
zeer bang man, die weinig moed, en nog
minder verstand van krygszaken had, ken-

opeen beu

zeling uit-

quam.

dito ons geschut 'er na toe, en braken op
den middag ook derwaards op

de, zoo was myn eenige hope, dat het zoo

Nalagen wy pas een halve kanon-schoot

quaad, als wel ’t bericht was, niet zou oe-

van ’s vyands werken, rondom Bangel ge
maakt, tegen welkede onzen vyf bolwer-

vonden werden.

Die weer

Een half uur daar na quam de Veld-

Heer weder, zeer moejelyk op dien Kapi
tein, dat hy, om zulken beuzeling, zonder de zaak beter te onderzoeken, zulken

ken opwierpen, om den vyand van vyf
kanten gelyk aan te tasten.

Dit zammelde eenige dagen henen, terwyl'er in’t leger groot gebrek van alles,

opstand, en verwarring des nagts, wan
neer het dog het allerongelegenst komt,
in’t leger verwekt, en hem met twee rui-

en voor al van water was, alzoo men op

ters zulken ongegrond en los bericht van
’s vyands aanval doen weten had, daar het

en mieren quam, die ons nacht en dag geen
rust lieten, behalven dat myn koorts nu

alles, wel onderzogt zynde, daar op uit

alle dag sterker wierd.

IV. Deel.

na

hier over een weinig ontsteld was,en Bangel.
schoon het daar na wat overging, hadik

dat veld van hitte meende te versmagten,
by welk ongemak nog dat van de vliegen,
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Eindelyk raakten deze bolwerken op den ik had ’er maar een van nooden, om met d 1706.
4 1706
15 klaar, en men besloot, om den vyand der haast uit de wereld te zyn. Het best
daags 'er na aan te tasten.

Bas-kogel
over

’s Veld-

was, dat ik hope had, dat het niet lang
Dezen dag quam '’er een bas-kogel over duuren, en dat ons volk zeer scherpvegdes Veld-Heers tent, en die geraakte in ten zou, vermits het nu de derde dag was,
een boom, staande pas boven myn hoofd,

Heers tent

dat 'er geen korl ryst, ik laat staan andere

en even agter het paviljoen, daar ik in lag; spys, in ons leger geproeft, en in des Velddog il was nu door myn ziekte alzoover- Heers tent in geen twee dagen tafel gere, dat ik van dien kogel niet veel wist. houden, en ’t nu mede de derde dag was,
Myn oppasser kapte die uit den boom, dat wy, zoo wy wat goeds gehad hadden ,
en bragt ze my tot een gedagtenis, gelyk wel geerne wat gegeten zouden hebben,
ik die ook nog heb.

waar by ik, die dagelyks de koorts, en

Om de waarheid te zeggen, dieblaauwe nergens lust toe had, niet veel leed, inboonen begonden nu vry dichter, dan na dien ik 'er maar goed drink-water had

gewoonte, rondom onze tent te vliegen, en konnen krygen.

VIERDE HOOFDSTUK.
ID Angel door de onzen veroverd. Dappere daad van de Heer de Bevere. Envan KaDpitein vander Horst. Deftige aanval der Madureezen Getal der dooden, en gequet-

sten. Hoe wy ’t in Bangel vonden. Slegi gedrag van den Depati Soerabaja. Missiag
der onzen. Calianier beschreven. Het verdere dit jaar voorgevallen. Des schryvers
vertrek na Soerabaja. Zyn komst aldaar. Gressic door de vyand verbrand. Begin van

’t Regen-saisoen. Dood van de Heer Holts. Elende in zulk een leger, als men ziek
werd. Dreigement des vyands. Cadiri’s verovering. En Pangerang Depati Anoms
slegte staat. Verdere gesteltenis van den schryver, en andere. Het lege, breekt op. De

Leger Hoofden op Soerabaja. Opening van verscheide geheimen. Vertrek des schryvers
na Batavia. Gevaar onder weeg. Zyn komst aldaar. Van welke by kennis gaf aan
zyn Edelbeid, en aan de Heer van Riebeek. Zyn gesprek met die Heeren. En met
zyn Edelheid in 't byzonder over t geval van de Heer de Bevere. Diens onschuld hy

na vermogen aanwees. Waar in zyn Edelheid veel grond vond om hem te regivaar-

digen. Berichten op Batavia wegens Soerapati’s dood. En Depati van Soerabaja’s

schelmeryen. De Beverc na Batavia ontboden.

Bangel
door de

onze ver¬
overd.

En 16dito ’s morgens ten half ze

om daar na toe te trekken ; dog eer hy daar

die geweldig sterk, maar van geen

quam, zagen wy, dat de Heer de Bevere,
ten tweede maal op de wal geraakt, zyn

bven ging de algemeene storm aan
langen duur was, alzoo wy ten negen uu

vaandel 'er met groote dapperheid op plant-

ren al meester van die plaats waren, niet te, krygende aanstonds zoo grooten bytegenstaande ’s vyands wal wel een groote

stand , dat hy volkomen meester van deze

roede hoog en dik was, en zich wel een post wierd, en verdryvende den vyand van
halve myl verre uitstrekte, al ’t welke hy, daar na die post, daar de Heer vander
in dien tyd van ons zammelen by nagt, zoo Horst op aantrok
wel door vrouwen, als door mannen, op

geworpen had.

Ik zag den aanval zeer klaar, zoo als die
door den Panombahan met zyn Madureczen ter linkerhand, door de Kapiteins van

Wy over deze hervatte dappere daad zeer
verwonderd, alzoo wy hem al doorgeschreven hadden, hoorden, dat die Balier den
Heer de Bevere juist op de quast van zyne
sjerp getroffen had, en dat hy daar door wel

der Horst en Bintang van voren, en door van boven nedergestort; dog gansch niet
den Prins van Soerabaja, ondersteund door gequetst, zeer gelukkig door zyne oppafsers gevangen , en daar door in staatge-

Kapitein de Bevere, ter rechterhand ge

bleven was, om die heldhaftige daad ten
De eerste, die zich op deze hooge wal, tweedemaal te verrichten, die zoo wel
schoon 'er geen een storm-ladder in't leger niet gelukt zou hebben, zoo de vyand zoo

schiede.
Dappere
daad van

de Heer de
Beverc.

was, vertoonde, was Kapitein de Levere- onvoorzichtig niet geweest was van eenidog ik zag hem, zoo als ik even buiten de ge groote bamboezen wel een voet buiten
tent dicht by den Veld Heer en Kapitein de wal te laten komen, om daar door op
Sergeant zat, een oogenblik 'er na met een de onzen te konnen schieten, welke uitstelange piek van een Balier van boven ne- kende einden dezen Heer voor trappen ge-

derstooten, waar op de Veld-Heer tegen diend hadden, om by die wal op te klau
ons zeide, daar gaat de Bevere henen, be¬

lastende aanstonds aan de Heer Sergeant,

teren.

Terwyl nu de vyand zich op dat bolwerk,
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vyftig man beliepen. Onder de zelve wa-t 1705.

En van Ka- trok, geposteerd had, had hy het geluk, ren vier Hoofden, van welke 'er een Depiiein van
mang Socta Djaja genaamd was. Onder
om, als die Heer nu half wegen was, in
der Horst
onze gequetsten was ook de Sergeant Strade tagtig mannen naast zyn zyde door de
ze bamboezen neder te schieten.
Dit gaf onder hen een groote verslagen-

genheid, zoo dat zy zich gereed maakten
om te rug te deinzen, dog de dapperheid
van dien Heer, aanvoerder van deze troep,
en zyn vaardig besluit in dien korten stond.
was oorzaak, zoo van hunne behoudenis,

als van den verderen gelukkigen uitslag
zyner onderneming

Hy dan, ziende, dat eenige de gebaar-

tenus, van Dordrecht, die zich mede wel
gequeten had.

Op den middag reed ik (schoon ik naau-Hoe wy 't
lyks op myn paart zitten, en my vast hou in Bangel
vonden.
den moest door de Bres in Bangel, be¬
vond dat stedeken groot, en zeer fraei, ge
lyk ’er voor Socrapati, en ook voor andere, eenige schoone steene Dalams, ofte Hoven, waren, waar in wy de gebrade visch
en ’t vleesch, nog op de koolen, en de

den maakten, om te vlugten, rukte eerst

Ryst-potten, die ons volk wonder wel

zyn zabel uit de schede, en zer, den eerste die de vlugt neemt, zal ik nederzabe-

quamen, tevyer, en van alles grooter voorraad vonden, dan wy gedagt hadden. In

len, vervolgende verder daar op, mannen

plaats van te eeten , daar ik geen lust toe

wy moeten niet te rug deinzen, want dan

krecg, ging ik hier en daar eens zien, hoe

zyn wy altemaal weg, alzoo de vyand door

't 'er gesteld was.

die bamboezen meer schieten zal ; maar laat
ons voort na de wal trekken, dan zullen

wy daar onder aanstonds gedekt, en niet
meer trefbaar zyn.

Daar op stapte hy klockmoedig met de

vogtel in de hand voor uit, was ten eer
sten onder de wal, en vond deze uit-ste

kende bamboezen, by gebrek van stormladders, van groote nuttigheid voor zich,
en zyn volk, om ten eersten op de wa

Wy hoorden hier van de Heer de Be-Slegt ge-

vere , dat de Prins van Soerabaja zig

we

drag van

Depati

der als een schelm gedragen, ’t goede werk Soerabaja.
maar met de handen overeen aangezien , en

aan hem, schoon hy 'er zeer ernstig om
verzogt, geen een man gegeven had, verschoonende zich, dat hy dit buiten ordre
van den Veld-Heer niet doen dorst.

Nu waren wy nog maar ontrent drie Misslag der

uuren van Passaroewan, en’t is zeker, dat, onzen.
te geraken, en den vyand van daar na 7
zoo men aanstonds met het leger voortgebolwerk, waar op toen de Prins van Ma
rukt, en den vyand vervolgt had, men
dura aanviel, te dryven, Ongemeen wel daags 'er na die voorname stad buiten alle
queten zich hier Radin Poerba Nagara, en
tegenspraak met weinig mocite zou vero-

Destige
aanval der

Maduree
zen.

Aria Soeria Nagara, kindskinderen van

verd hebben, alzoo Bangel van Randa Tel¬

den Panombahan.

loe, dat een halve myl van Passaroewan

Hier wierd dapper door de Maduree-

zen gestreden, die onder ’t oog, en onder

legt, maar twee uuren gelegen is, behalven dat 'er een groote verslagenheit en ge-

’t geklop van den ouden Prins op zyn

schrei in de stad was over de wonde, die

Gongetje, wel viermaal aanvielen, zynde

Soerapati in zyn linker-schouder bekomen

tot driemaal toe door den vyand te rug ge

had , maar het was zoo verre van daar, dat

slagen, in welk geval die Heer, ziende dat
de zynen het te quaat hadden, dan met

men in tegendeel, met daar te pannekoe-

zyn kloppen op deze Gong wat ophield.

ken, den vyand gelegenheit gaf, om zig
weer te versterken, en om zyn reede vlug-

De Heer Knol, van verre ziende, dat

tende troepen aan ’t staan te krygen, waar

het daar begon te haperen, reed 'er spoe
dig met eenige granadiers na toe, en her
stelde de zaken ten eersten zoodanig, dat

by naderhand nog quam, dat de KrygsRaad, meenende voor dit jaar nu al ge-

wy, na ’t werpen van eenige handgrana
ten, den vyand volkomen op de vlugt dre-

noeg gedaan te hebben, en voor het aanstaande regen-zaizoen vreezende, goed
vond, alle de veroverde plaatsen weder te

verlaten, en ons volk in de winter-rust
ven, en meester van de plaats wierden
Men zei, dat Socrapati, of cenig ander plaatsen te doen trelken, dat zeer qualyk
overste, door een der zelve getroffen, en genomen wierd.
daar op ten eersten met een draagbaar na
Wy hoorden kort daar aan van den ge
Passaroewan gevoert zynde, dit een algevangen Nalla, door een Pantsjalang by Ca¬
meene verslagenheid onder den vyand , en lianjer bekomen, dat Socrapati, gewond
den grond tot de spoedige verovering van soor een handgranaat, zich had laten voedeze plaats gelegt had
Geral des

dooden ,

en gequet
sien.

Wy hadden hier tusschen de vier of vyf

ren, niet binnen Passaroewan, om de ont
steltenis aldaar over zyn gevaar voor te ko-

honderd dooden, of gequetsten, bekomen men, maar na Randa Telloe, of de drie
onder welke de Madureezen, en het voll Randa-boomen, by de Rivier Garoeda

van de Heer vander Horst, wel ’t grootste en dat hy daar nog eenige bevelen gaf
deel uitmaakten, alzoo daar het sterkstge dog dat hy, zwakker geworden, tegen zyn
vogten was; dog de vyand had veel meer wil in Passaroewan gebragt, ontrent drie

gequetsten, als dooden, welke laarste pas weken, na dat hy gequetst wiert, gestorAa 2

ven,
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br ero6 ven, en dat, zoo wy hem toen gevolgt
hadden, alles ons geweest was.

Calianjei

De Heer Knol reed ten eersten van Ca
lianjer, een dorp, ontrent een groote hal-

beschre
veu

ve myl van Bangel aan wederzyden van een
schoone Rivier, waar aan ’t zich wel eer

half uur verre uitstrekte, gelegen, en zynde

wel van drie duizend huizen voorzien ge-

A 1706.

ne vrugtboomen in menigte beplant.
Na dat ik een kleene diepe Rivier over

getrokken was, vond ik daar alle de zie-

ken by een, onder welke ook de Kapitein Luitenant Holts in een zeer slegte staat
was , die onder ’t geleide van een sterke
troep na Calianjer gebragt wierden.

Wy geraakten ten eersten op eenige

weest, die, alleen om ons den voorraad af

groote Rystvelden, en quamen, na een

te snyden, alle in brand gestoken waren

groot half uur rydens, ontrent vyf uuren
te Calianjer, daar wy het alles nog in vol¬
le vlam vonden, alzoo 'er naderhand nog

Dit was een van de voornaamste han-

del-plaatzen, die Socrapati aan de zee had

daar ’t niet verre van lag.

Hier waren twee tollen, eene van Ban-

gel, en eene van Passaroewan, die ieder
jaarlyks aan Soerapati wel duizend Ryxdaalders opbragten.

vyanden schenen geweest te zyn, die ons

daar niets wilden overlaten, hoewel zy nog
alles niet hadden konnen in brand steken

Wy vonden daar vyf Pantsjalangs, waan
in wy met de andere zieken, twee honder

Men vond hier een menigte van Padi,
Ryst, en Tamarinde, die daar in eenige

en drie en twintig sterk, ons verdeelden,

vaartuigen reeds afgeladen waren, en die

uuren de Rivier af. lk was in de Pan-

de vyand, te schielyk van ons overvallen.

tsjalang de Regenboog gegaan
Na dat wy wat lager gekomen waren

niet had konnen vernielen.

en dreven dien zelven nacht ontrent negen

Wy hoorden ook, dat eenige vyanden

vonden wy ter rechterhand een kleencan-

wel zestien dorpen ontrent Soerabaja, en
voorgevalGressic, in den brand gestoken hadden

dere dwars-spruit, en wat lager, ontrent

Het verdrs
dit jaar

len.

aangevoerd door Nalladika, die wel ee

Temanggong van Gressic geweest, en na
den vyand overgeloopen was.

ren arm doorsneden wierd, die van boven

Op myn ernstige bede had de Heer Knol

af na Sedecari dwars over deze Rivier quam
afstroomen, daar zy merkelyk breeder, an-

ook verzorgt, dat 'er vier Pantsjalangs of
den 19 dito uit de kruisvloot quamen, om

daar na nog breeder, en ontrent dezee wel

de zieken af te voeren, en my mede ne

een kanonschoot wyd wiert.

ders maar twee of drie roeden breed, en

Soerabaja te zenden, aangezien ik nog alle

Alle deze kromtens der Riviere belem-

dag de koorts, en nu in veele dagen geen

merden ons zoodanig, dat het wel twaalf

ontlossing ter wereld, wat ik ook daar voor

uuren in den nacht was, eer wy in zee ge-

innemen mogt, gehad had. lk zond ool
op dezen dag myn paart, zadel, pistoolen,
karabyn, en verder oorlogs-gereedschap,

twee, of twee en een halve myl van zee

raakten; hoewel ik gis, dat Calianjermaar

legt Ool had het zwaar bosch, dat zig

met Quesay, Luitenant der Chineezen or

aan wederzyden van deze Rivier vertoont

Gressic, voor af na Soerabaja, hopende

ons veel belemmering gegeven

nu wel haast te zullen volgen.
Ondertusschen wierd de Prins van Ma-

’t geen oorzaak was, dat wy op den 2

dura ook zeer krank, die, door bewerking
van Depati Soerabaja, wel de meeste oorzaak was, dat de veldtogt dit jaar geëin
digt wierd, waar af Soerapati ook ten eer-

sten door hem bericht kreeg.
De Veld-Heer zond heden ook een

Zyn komst

Wy bevonden het in zee meest sti

aldaar.

dito ’s namiddags ten drie uuren eerst op
Soerabaja quamen, schoon de Rivier vanCa-

lianjer maar tien mylen van Soerabaja legt
By onze komst aldaar, wierd ik door

de Heer Gerard van Kervel, die nu by 't

vaartuig met brieven na Batavia, om aan

afwezen van de Heer Sergeant ’t gezag
voerde, zeer minnelyk ontfangen, en door

haar Edelheden kennis van Bangels vero-

zyn E-met de ververschingen, die toen al-

vering te geven.

Des schry-

een vierde myls van de zee, ter linkerhand, dat de Rivier daar door een ande-

daar viclen, zoo rykelyk verzorgt, en door

Den 20 dito ’sagtermiddags ten vieruu-

zyn E. dagelykze bezoeken, en de zorge

vers ver

ren nam ik afscheid van de Heer Knol, en

van den oppermeester Balkeneinde, zooda-

trck na

de verdere Leger-Hoofden, bedankende

Ik had den zieken Krankbezoeteer Hille

nig verquikt, dat ik niet alleen een open
lichaam, maar in weinige dagen ook een
gehecle andere gedaante, en zoo veel kragten kreeg, dat ik in staat geraakte, om

brand Janszoon van Alkmaar by my, dit

weder alleen te konnen gaan, gelyk ik den

nevens my veel ongemakken in ’t leger uit

vyfden dag na myn komst ook my de eere
gegeven heb, om dien goeden Heer, die

Sceesegn

haar Ed. voor alle de diensten en beleeft-

heden, die ik van hen ontsangen hadde

gestaan had.
Wy moesten alle te paart vertrekken,

hoe ongemakkelyk dit ook was, alzoo e

my zoo gulhertig, en met zoo veel liefde
van alles, wat hy maar krygen kon, ver-

geen andere gelegenheid gevonden wierd. zorgt, en zoo spoedig, tegen myne verIk bevond dit stedeken Bangel aan deze

wagting, weer als opgebeurt had, met

kant ook vol huizen, en met zeer schoo-

veel nadruk voor alle deze zyne beleefthe-

JAVA.
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1706. heden te gaan bedanken. Ikt kreeg ech-

dan is de elende, zelf voor de eersten in Elende in

ter nu en dan nog al een koorts; dog zy
nam dagelyks af.

tulk een
eger, als

zelven bevonden heb. En was het won

men zick

door de

scheide Inlanders, van Gressic herwaards
vyand ver
brand.

rang, niet uit te drukken, dat ik aan mi

Pas na onze komst hoorden wy van ver-

Gressic
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dragen; maar werd men in een leger ziek. . 1706.

der, dat ik in meer als zeventien dagen werd.

gevlugt, dat die schoone woning van mynen vriend Poespa Nagara, Temanggong

alzoo ik het daar na niet net aangetekend

van Gressic, en meest die gansche stad,

dien tyd voor geen drie stuivers aan waarde gegeten, of gedronken had, leggende
daar als een verschoveling, zonder eenige
aanspraak, zonder eenige drank (die my
diende) zonder eenige spyze die ik eeten

door de vyand den 19 dito in kolen ge

legt was, en dat dit nog vry verder geloopen zou hebben, indien de Chineezen aldaar

den vyand niet gestut,en verdreven hadden.
Op dien zelven dag nog, als wy hier
aanquamen, zagen wy Gressic weer op
nieuw in vlam staan, en men zei, dat Nal-

ncb) geen open lichaam kreeg, die in al

con, imeenende uitwendig van de ondragelyke hitte op die barre Ryst-velden te
bersten, en werdende inwendig door de

ladika, die op Gin was, gedreigt had,

hitte der gedurige koortzen verteert, waar
by dan ’s nagts dikwils zeer sterke koude

Soerabaja mede in kolen te leggen; dat de

Heer van Kervel door zyne voorzorge,

alzoo de tent rontom open was) en voor

gaande met eenig volk na Gressic, wel

my schadelyke winden quamen, die onze
gansche tent in flarden waeiden, door welk

naast belette.
Begin van

t Regen
120e.

ongeval ik dan zoo eenige uuren voorden

Den 22 dito hadden wy in de morgen-

alzoo men onze Leger-Hoofden wysge-

schadelyken dauw, en de doordringende
en ongeloovelyk sterke nacht-koude alhier bloot lag. Ik kon voor my byna niets
hier gedaan krygen, hoe zeer ik dat ver-

maakt had, dat de Rystvelden daar omstrecks in ’t regen-saizoen zoo diep onder

zogt, en hoe gaarne ik daar voor betalen
wülde, alzoo veel dingen in 't wild liepen.

water stonden, dat 'er de troepen nietzou-

den af te brengen zyn; maar op dien eenen

Was het zoo met my gelegen, denkt
dan eens hoe het met de geringe Soldaaten

en zelven dag na myn vertrek had men,

hier toeging, die in’t einde niets dan droo-

stond een weinig regen, waar uit ik ten
eersten besloot, dat 'er van ’t innemen van

Passaroewan dit jaar niet veel vallen zou,

ge ryst en op het laatst ook die zelf, in
van die voorname plaats konnen zyn, waar eenige dagen aan den anderen, niet had-

zoo men het 'er na aangelegt had, meester

door men een geheele veldtogt uitgewon-

nen zou hebben, gelyk de gevolgen klaar
zullen bevestigen, te meer, alzoo men nu
al 't veroverde ook daar door verloor

Na de middag regende het sterker, en
’t hield niet langer aan; maar ’t begon 'er

Dood van
de Hec

Holts.

den. Zoo dat het een hond in Soerabaja
peter had, als ik hier in de tent van den
Veld-Heer, hoewel ik van dien Heer ge-

tuigen moet, dat hy zeer gulhertig, onthalende, en niets minder dan gierig, maar

in tegendeel zeer mildadig in veel opzich-

ook nu en dan onder te donderen, zoo dat

ten, was, zoo lang men maar iets beko-

het zich hier tot het Regen-faizoen begon

men kon dog zyn Ed. was in het eerst

te zetten.

zeer schelmagtig door den Prins van Soe-

a was de Kapitein-Luitenant Jan Theo-

rabaja, die ons verzekerd had, dat wy nergens gebrek af zouden hebben, misleid

door Holts mede, maarzoo zwak, aan land

en daar na was het onmogelyk, om voor

Op den dag van myn komst tot Soeraba-

gebragt , dat hy dien zelven avond nog

geld eene korl ryst, ik laat staan iet an-

stierf, en heden zeer deftig hier begra-

ders, tot onze verquikkinge te koopen. En

ven wierd. De dag van zyne begrave

zoo de vyand de voorzichtigheit gehad had,

nis was de dag van myne herstelling

om de ryst, die wy in Bangel in de pak-

alzoo my de koorts na dien tyd begon te

huizen, en de padi, die wy op het veld,
en in Calianjer ook nog vonden, te verbranden, wy zouden van honger op het

verlaten, en ik wat meer rust, dan bevo¬
rens, te genieten.

De afgrysselyke hitte der zonne, het

groot gebrek van levens-middelen, drink
water, en van kleen bier, dat ons zeer

veld gestorven hebben, alzoo veelen het niet
langer konden uitharden.

Veelen hadden niet alleen nu al ettelyke

verzwakte, mitsgaders honderd andre on-

dagen dat modderig water, maar anderen

gemakken, die ik voorby ga, waren be¬

die dit nog niet bekomen konden, ook

quaam, niet alleen om my, maar zelfon

nun eigen water al gedronken, dat ons in

den rustigsten man in ons leger ter neder

korten tyd veel zieken deed krygen be-

te slaan. En hoewel verscheide Leger-

halven dat wy ook veelen van ons volk ver-

Hoofden, het nog al gaande hielden, zoo

loren, die, door de honger geperst, hier

zyn zy naderhand, op Soerabaja gekomen

en daar na de omleggende dorpen gegaan,

zynde, alle dood-krank geworden, toen

en dus van den vyand gemold waren.

zy imeenden aan ’t rusten te komen.

Den 23 dito kregen wy weder nieuwe Dreigeberichten, dat den vyand, nu merkelyk ment des
versterkt, al in aantocht was, om Soera-vyands.
Aa 3
baja

Zoo lang men gezond is, gaat alles nog

henen, en men kan dan nog al veel ver-
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Ryst voor een redelyke prys te konnen inhoe grooten voorzorge de Heer van Ker
vel hier droeg, zeer licht had konnen ge

koopen, zoo zyn Ed. hem geld daar toe

schieden, alzoo hier niet volks genoeg tot

beschikken wilde; dog dat de zelve, zoo

verdediging dezer stad gelaten was

zyn Ed. maar eenige dagen wagtte, zeer

schielyk, om ’t aannaderen van’t Regennog een preuve af, aszoo het huis van een saizoen, opstaan zou
Den 25 had ik een zeerquaden dag, dog
Chinces, niet verre van’t ryst-pakhuis der
E. Maatschappy staande, in brand, en ’1 hoorde met eenen ook in der stilte, dat
ander, met Alap gedekt, hier door medt
ns leger opbrak, en dat de Heer Knol
in groot gevaar raakte, dat door den yver haast zelfhier zou zyn.

Wy hadden ’er op dezen zelven avond

van de Heer van Kervel, en door den re
gen, die 'er viel, behouden wierd

Den 26 was ik weer wat beter, en hoor-Het leger
de op dezen dag, dat de Heer Knol met breckt op-

Den 24 dito verzogt ik met een brief
het leger reeds herwaards quam, verlatenje aan de Heer Knol, om met een Pan de Bangel, en de andere veroverde post,
tsjalang na Batavia te mogen gaan, alzoo daar zyn Ed. na 2 oordeel van anderen,
ik, by ’t verder doorbreken van ’t regen.
Cadiri’s

bezetting had behooren te laten, om den

saizoen, voor quaad weder op zee vreesde

vyand te beletten, die posten weer in te

Wy kregen nu hier ook een losse ty

nemen, en ons nog een jaar op te houden,

veroveri
ding, dat de Heer de Roode de stad Ca ’t welk naderhand by haar Edelheden zeei
en Pang
rang Depa-diri reeds veroverd, en door den vyand qualyk genomen wierd, die, ten bewyze

ti Anom’s henen, zich herwaards meer verspreit hac

slegie staat. Hy had, door gebrek van levens-midde
en geperst, drie mylen van Cadiri, b

van hare moejelykheid hier over, vlak uit

aan dien Heer by hun schryvens vraagden , of dan ’t zwaard nu uit zyn handen

Sinkal, 'er door henen geslagen
Deze tyding wierd meer en meer bevestigt, en daar nog bygevoegt, dat Pang

gevallen was, dat hy die posten die met

erang Depati Anom met weinige gevlugt,
en nu hieren daar, meest van de zynen ver-

der overgegeven had, vragende verder waa

zoo veel moeite veroverd waren zooschie

pk verlaten, en alles aan den vyand weover men dan vreugde-vuuren gebrand had ?

laten, omzworf, alzoo nog maar zeven of

lat zy niet konden begrypen, hoe iemandze¬
agt Hoofden van zyn leger (onder welke genpralend met zulke wapenen de verover.
Mandoera Radja, zyn Veld-Heer, Pang- de posten verlaten kon.

erang Lamoang, en Wiragoena, neven

et is ook naderhand klaar gebleken,

nog dertig of veertig minderen, zich be
vonden) by zich had, na dat hy nu al eenizen tyd al zyne juweelen aan Soerapati ver-

noe qualyk dit ons opbrak alzoo de vy-

stout verschenen is, dat men, om voor zy-

kogt, en verscheide van zyne bywyver

ne bedreiging bevryd te zyn, geschut op

om een goed henen komen gezonden had

Dortsmans bergje heeft moeten leggen, er

hebbende thans naaulyks eenige middelen

wagten hier en daar uitzetten

meer, om zynen zwaren stoet te onder-

houden, dien hy daarom, zoo veel moge
lyk was, dagelyks verminderde
Wy hoorden ook, dat aan de andre kant

Aboenata, een van zyne onderdanen, die
kermoolens, zynde door een legertie van
vyftien duizend man ondersteund afge

iezen, vermits wy dagelyks slegt weder
kregen, en ik weder aan de perzing ge-

De koorts, die my eenigen tyd nu alver-

ran den

chryver
en andere.

vrengers meer , dan hem , dien zy 't bewind

aanbevolen hadden, geloofden

Tegen den avond kreeg ik de koorts we
der; en begon nu al mynen moed te ver-

de toegebragt hac
Verdere

De Heer Knol antwoordde naderhanc

nier op, dat haar Eaelheden een deel aan¬

nog van zyne party was, alomme de zui-

brand, en daar door de onze grooten scha

gestelien

ind na die tyd, tot voor Soerabaja, zoc

raakt was, dat my zeer verzwakte, te meer,
dewyl dit begon aan te houden.
Den 28 dito verscheen hier de Prins van

laten had, quam nu en dan al eens weder
waar by nog ’t kolyk vry zwaar volgde.

Madura, en de Heer Sergeant, die, ieder

zoo dat ik ongemeen na myn vertrek var
nier na Batavia verlangde.

n vliegende vaandels, behalven de dris
schooten, die men van ’t schip Schoondyk

Op dezen zelven dag quam de Heer van
der Horst, een man als een wolk, en dit
zich als ten leeuw in den stry dgetoont had
tegen den avond hier zeer onpasselyk aan

welke ziekte naderhand veel sterker toe
nam. Hy zeide my ook, dat al de ande
re Hoofden van’t leger in dezen korten tyt
zeer verzwakt waren.

De Chinces Tonglo een braaf man alhier, verzogt my, dat ik den Heer Knol

bericht geven wilde, dat hy in staat was,

met 13 kanonschooten, metslaande trom,

dede, verwelkomt, en zeer deftig inge
naald wierden

Sen 29 dito verscheen ook de Heer Knol De Legermet het verdere leger hier en wierd met hoofden
7 schooten van deze Vesting, en met drie or octa¬
charges van snaphanen, verwelkomt. Alle

de dooden, zieken, en gequetsten, gedu
rende dezen tocht, konden ieder geen 4oo
man uitmaken

Den 30 dito was ik wat beter, en hoor-

de, dat de Panombahan, naderhand wat be¬
ter,

2j2
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Zyn Edelheid, en de Heer van Rie-

de, in ’t eerst van Bangel niet had willen
vertrekken, en aangeboden had, het gansch

beck, die over ’t innemen van Bangel zeer

Regen-saizoen over daar te willen blyven;
dog men had hem naderhand weten over te

verblyd waren vraagden my, hoe verre
ons leger nu al gekomen, en waar de Heer

halen, alzoo alles in Cidajoe verbrand en

Knol was. Ik zeide, dat haar Edelheden

verdorven wierd; van 't welk haar Edel-

een breed bericht van alles in dezen brief

heden op Batavia naderhand kennis krc-

gedaan wierd, en dat ik my allerliefst daar

gen, dat den Heer Knol geen goed dede,
en dat ool naderhand mede oorzaak van
dat scherp schryven aan zyn Ed. geweest is

aan gedragen wilde; dog wanneer deze
Heeren my nader geboden, om hen dit te

Ik hoorde nu ook, dat de Heer Knol

Opening
va1vCr¬
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kon, my belastte te gaan nederzitten.

aan Rapitein Sergeant openbaar verweten

zeggen, alzoo zy nieuwsgierig waren, zoo
zeide ik, wel wetende, hoe qualyk dit in
hunne ooren klinken zou, dat ik den Heer

nu van hem, door al zyne verkeerde be-

Knol, en ’t leger op Soerabaja, daar zy
zedert eenige dagen voor myn vertrek ge-

rigten, gelyk hy van tyd tot tyd bevonden had , misleid was, en dat Kapitein Ser-

komen waren, gelaten had.
Op Sverabaja; zeiden die Heeren, en zynge-

geant daar op weder niet weinig vonkge-

met het leger: vraagden zy wederom, wel sprck met
wa: is dog daar de reden af, en hoe komt dic Heeren.
die Heer met het leger daar lk zei, dat ik

nad, dat hy nergens zoodanig, dan hier

scheide ge
heimen.

.
3
geven had, en dus de een tegen den anderen begon te morren, waar door veel
zaken, die bevorens geheel onbekend wa-

dat niet zeggen kon, alzoo ik my met die

ren, rugthaar wierden.

zaleen niet bemoeit had, en dat die den Raad

Dit was de reden, dat ik, groot verdriet

aldaar maar bekend waren, waar af haar

Edelheden de redenen zekerlyk in dezen

hier kr gende, en dagelyks ziende, dat de
lucht sterk begon te betrekken, den Heci

bricf zouden vinden.

lk geloof het ook, zei de Heer van Rie-

Rnolvriendelyk verzogt te mogen ver-

beek, maar ik geloof 'er nevens, dat het

treckken, gelyk zyn Ed. my eindelyk toe

juist de ware reden niet zal zyn, die wy

stond.

Ik vertrok, na van zyn Edelh., en

Vertrck des

daar zullen vinden, en ik vertrouw dat gy

schryver-

van de andere Leger-Hoofden, afscheid

ons die, als gy wilde, wel zoud konnen

na Bata via

genomen te hebben, den 2 November met

zeggen.

de Pantsjalang, de Prins van Tsjeribonge-

Ik antwoordde weer: dat ik daar niets af

naamd, na Batavia, vergezelschapt van

zeggen kon, alzoo dat zaken buiten myn be¬

den Krankbezoeker Hillcbrand Janszoon

reik waren, behalven dat ook myne ziekte

van Allemaar, en myn twee slaven, nevens

ray niet toegelaten bad, alles daar van te

tivce Matroczen , die onze stierlieden waren.

Het vaartuig was zeer naauw en kleen

Gevaar on

der wecg

verniemien.

Zyn dan vraagden die Heeren weder-

voor ons en onze goederen, en zeer slecht

om, alle de 1roepen weer op Soerabaja, en

gesteld, om ons door zee te brengen, zyn14a 15 breed,en verdermaar ; avier voaten

is op Bangel, of in Pananggongan, geen be¬
zeiting gebleven: lkzei, dat zy alle op
Soerabaja aangekomien waren, en dat 'er geen

opgeboeid, waar door wy by zware wind
blixem, en donder, die ons al ettelyke malen

bezetting ergens gelegt was.
Zyn Edclheid, een vriend van de Heer En

de overdckt, en ontrent ;0voeten lang, en

overviel, in groot gevaar geraakten,moetende

gedurig onder de wal loopen, daar wy eens
mast en steng of spriet, en ons Panggil¬

ling-zeil, dat in flarden geraakte, verlo-

voor den Heer van Riebeek, die zyn vrienc heidin

niet scheen, gezegt had, zeide: PaterVaen zwk zyt, gaat nu maar na buis , en

wind en door de sterk aanrollende zee, het

neemt uwe rust tot morgen toe, en komt

onderste boven geslingerd zouden hebben.

morgen ten negen uuren eens weer by my.

Ik deed het, en wierd ten eersten by

Zyn koms

Wy quamen egier, na veel zukkeling en

aldaar.

gevaar, en na agt etmaals op zee geweest zyn Edelheid binnen gelaten , die aanstonds
te zyn, den 10November op Batavia, daar met my agter by die lange galdery ontrent
de Rivier zitten ging, daar zyn Edelheid
ik myn huisvrouw en kinderen gezond aantrof maar die een groote verandering aan my honderd vragen ontrent de Heer Knol,

Ik begaf my ten eersten met den brief

n andere Heeren, dede, waar van ik zyn
Edelheid egter met veel omzigtigheit niet
meer zeide, als ik oordeelde, dat hy be-

van den Veld-Heer aan haar Edelheden, by

hoorde te weten, en als ik meende, dat

moest werden.

Van welkc
liy kennis

gaf aan

zyn edel den Heer Opperlandvoogd van Hoorn,

my, in opzicht van de Legerhoofden, als

heid, en de dien ik ten huize vond van den Heer Di-

een eerlyk man paste

Heer van rekteur generaal van Riebeck, met wiens
Riebeck.

dogter zyn Edelheid de Bruidegom was
die, myn slegte gesteltenis ziende, en dat

ik onmogelyk langer op myn beenen staan

't

byzonder.

lentyn , ik zie dat gy zeer mager geworden

ren, meenende, dat wy door de zware

my bespeurden, alzoo ik t'huis geleid

met

Knol, en die niet gaarne meer daar van zyn Edel¬

Ik stond verbaast, als zyn Edelheid my
ook zoo omstandig ’t geval, om op Derma met ’t gansch leger op te breken, en
veer af te trekken, benevens het breken
van
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daar uit auders zekerlyk hem zullen voor-e. 1706.
4°. 1706. van dit besluit, met de redenen van dien,
wist te zeggen, latende niet blyken, dat

komen, hoewel ik wel zien kan, dat, hoe

my daar iets af bekend was, alzoo my dat

men ook de last, van de Heer Knol hem ge¬

nu of dan moeite had konnen baren.

geven , aanmerkt, 'er ègter ook nog veel tot
zyne rechtvaardiging na den verkeerden uit-

er ’t ge

Hy zogt uit myook veel andere zaken,

val van de

die ik wel wist, maar die nu niethelpen,

slag der zaken overblyft ; dog wy zullen hem,

en myn goede vrienden maar quaad doen

zeide zyn Edelheid, zelf hier over hoo-

konden, en voor al die, welke het geval

ren.

van den Heer de Bevere betroffen, te verstaan; dog ik zei zyn Edelheid, dat ik
niet anders konde zeggen , dan dat die

Ondertusschen kregen wy, kort na myn
p Baravia
comst op Batavia, vaste tyding, die wy wegens

Heer de

Bevere.

Heer den last van den Heer Knol niet na-

Berigeen

bevorens al van den gevangen Nalla gehoord hadden , dat Soerapati van zyn won-

Socrapari’s
dood.

gekomen was, maar dat ik de reden niet de, voor Bangel bekomen, in ’t begin van
melden kon, alzoo 'er op verscheide wyzen van gesproken wierd; dog dat ik best
oordeelde, dat haar Edelheden dien Heer

Diens ou- zelf hoorden. Dat ik in't algemeen uit
schuld hy
ua vermo¬

gen , aan-

Tees.

zyn cigen mond verhalen kon, dat hy zig
gedrongen gevonden had, om, tegen de
last van de Veld-Heer, zoo verre buiten

November gestorven was, nalatende drie

zoonen, waar van de oudste Pangantin,

choon de wyste niet, een korte tyd dair

na door Pangerang Depati Arom in zyn
’s vaders plaats gesteld was, waar af den
January 1707 vaste tyding op Batavia
juam.

het bosch te gaan, om dat de Soerabajers,

De twee andere waren Lambora, en

Madureezen, Macassaaren, en andere, te-

Lamboe, die al mede in aanzien begonden

gen zyn bevel niet alleen buiten het bosch
getreden, maar cok op den vyand aange-

e komen; dog de oudsle der twcc was

(zoo men zegt) weinig tyds na den vader
vallen waren, en, na hun geweer vergeefs overleden, dat wy medc op dien zelven t'yd

op hen gelost te hebben, als schelmen de

verstonden: hoewel dit naderhand anders

vlugt genomen, hem trouwloos verlaten,

bevonden is. Een van deze zoonen was

en nageen bevelen geluisterd hadden. Dat

met de dochter van Catawangan, Land-

hy, zoo veel hem mogelyk was geweest.
zyn last nagekomen, en om geen andere

zyn oudste zoon, Pangantin, zal geweest

reden buiten ’t bosch gegaan was, dan om
hen by een te zamelen, en aldus niet door

voogd van Cadiri (dat ik vertrouwe, dat
zyn) en een van zyne dogters met den
Prins van Balamboang, en een andere

eigen beweging, zoo verre ’er buiten te-

met Nalladika, Landvoogd van Gressic,

gen zyn wil getrokken en gelokt was, zon-

een overlooper, getrouwt. Naderhand

der oit aan hen eenige last, om den vyand

heb ik echter van de Heer van der Horst

aan te tasten, gegeven te hebben.

Ik vertoonde aan zyn Edelheid, dat zulk

gehoord, dat Soerapati met een musquet-

kogel in zyn linker schouder gequetst, en

een bevelhebber met zoodanig een bevel

laar af bloed spuwende , den 15 No-

bezwaard, by zulk een voorval zeer ongelukkig, en veel eer te beklagen, dan te doe
men, was, alzoo zyn last wel mede bragt, van

vember overleden, en dat dit door de

Boegineezen, onder van der Horst staan-

niet buiten ’t bosch te gaan, en 't by een

de, verricht is, die zeiden een Orang Be-

gezameld volk maar weer in’t leger af te

saar, of Grooten , gequetst te hebben.

brengen, dog hoe ’t hem mogelyk was hen,

de, en buiten last ter zyden geweken zyn-

Den 20 December hoorde ik van de En Depati

die tegen zyn bevel uit het bosch na den

Heer van der Horst, die na Cartasoer-

vyand liepen, by een te krygen, zonder
zich ook buiten ’t bosch te begeven, ten

stond te gaan, dat zeker gevangen Loe

der by de Veld-Heer te komen, dat zeker-

de Depati van Soerabaja zynen neef Angadjaja na Soerapati, toen hy nog in’t leven

Ingabei van Bangel, wist te zeggen, dat

zou hebben, alzoo hem niet alleen belast

was, gezonden had, dat die ook met Soe-

was, om niet buiten’t bosch te gaan, maar

rapati iets van gewigt verhandeld, en van

ook, om ’t volk weer by een te zamelen

hem een kris, en een meid, ten geschenk

en te rug te brengen, dat immers niet ge-

aan dezen Depati te rug gebragt had, een
klaar bewys , dat zy beiden eene lyn trok-

waren, te gaan.
Zyn Edelheid gaf my tot antwoord:

ken.

Ik kan wel hooren, dai gy een vriend van

van dezen Prins zyn Edelheid eens ver-

heid veel

de Bevere zyt, en by zou zich zelven niet

grond

beter, dan gy nu door dit vertoog doet, voor

haalde, zeide hy tegen my, wel Pater
was 'er in ’t gansche leger dan niet een braaf

vond, om
hem te
regtvaardi-

geu¬

chelme-

een Panakawan (ofte Hoveling), van den

schieden kon, dan met ter plaatze, daar zy

zyn Edel¬

baja’s

ra (of Dops-Hoofd) Tsjitra Joeda genaamt,tyen.

ware zyn Edelheid van oordeel zyn mogt
dat hy dan maar alleen had behooren we-

lyk mede hem veel zwarigheden gebaard

Waar in

van Soera-

ons konnen verdedigen, en by aldien by dit

alles zoo maar bewyzen kan, als hy dat,
volgens uw bericht, gezegt heeft, zoo zal

het hem uit veel zwarigheden redden, die

Als ik dit, en andere schelmstukken

man , die zulken openbaren schelm den hals
kon breken: Ik zei: Ja zyn Edelheid, indien zy maar last bekomen hadden, om dat

te doen; dog wie zou buiten uitdrukkelyken
last

JAVA.
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1707. last in zyne gedagten durven nemen, om een om maar af te trekken. Dezen brief kreeg Ae 1707.
Govert van Wyngaarden, Hoofd op Japara, en gaf ze aan de Heer Knol, die ze

Prins van zoo grooten vermogen, die daar
nog drie broeders, en zoo veel volks had, te

de Heer van der Horst lezen liet, die my

vermoorden.

Den 13 January 1707 quam Kapi- dit zelfs verhaald heeft.
In ’t begin dezes jaars wierd de Heer Ka- De hevere
tein Jurgen Christoffel de Roode, die met

veel dapperheid door den vyand henen
geslagen, dus meester van Sinkal, by

pitein de Bevere na Baravia ontboden, omna Batavia

ontboden.
zich over ’t overtreden van des Veldheers

Cadiri, geworden, en na Cartasoera de

bevel, en over de daar op gevolgde ne-

Ningrad voortgetrolken was, op Batavia. derlaag der onzen by Derma, te komen
Hy, Beilwits, en den Raad, hadden een verantwoorden. Hy wierd door dezen

brijf getekend, waar in de Roode zeide, en genen van wangedrag beschuldigt, dog.
dat Cadiri wel had konnen ingenomen zelf op Batavia gekomen, gaf hy een zeer
werden, zoo by geen last ontsangen had, fraei geschrift, tot zyne verdediging, over.

VYFDE HOOFDSTUK.
DE Heer de Wilde gaat A°. 1707 zelf mede te veld. Breckt op van Samarang. En
werd door den Keizer op Cartasoera verwelkomt. Perwata Sari gekrist. Het leger
breekt van Cartasoera op. Beillwits gaat de Pagar Tandoerang vervoesten. Post door
ons veroverd. Onze komst in Cadiri. En Wirasaba. Krygen klop by Cacapper. De

Heeren Sergeant, en vander Horst, komen by ’t leger. Sierkte van ’t leger. Naamen der
Brigadiers. Sterkte van 's vvyands post by Cacapper. Die door de onzen veroverdwerd.

Het leger trekt voort. Schans by Calianjer gemaakt. Slag van den vyand met de on¬
ze. De Madureezen op de vlugt gedreven. Slegtie staat onzer zaken albier. Die door
Matroozen hersteld werd. Passaroewan veroverd. Groote eere by de Heeren de Wilde

en Knol ingelegt. Tekening van Passaroewan. Wat Hoofden van den vyand hier
bleven. Depati van Soerabaja in dit gevegt geroemd. Vesting ontrent Passaroewan. De
Heer de Wilde vertrekt na Soerabaja. En ’t leger breekt op. Veelen komen zich ver-

nederen. Soerapati’s geleente opgegraven, en verbrand. De Heer de Wilde vertrekt met
de Heer Knol na Samarang. Vergeefsze getuigenissen tegen de Heer de Bevere. De
Heer de Wilde komt ziek op Batavia, en sterft. De dood van den Panombahan van

Madura Zyn opvolger Sederma vermoor. Trouwe daad van zyn Slave. Slegt gedrag van den Ingabey van Torrabay.

De Heer de

Ndertusschen waren ’er op Batavia

Ed. zyne twee zoonen, Pangerang Mang- Cartasoera

Wilde gaal

zware woorden tusschen zyn Edel-

konagara, en Pangerang Blitaral tydig te- verwel-

A. 1707
zelf mede

te veld.

heid, en de Heer Herman de Wil- gen, en zyn Majestcit zelf quam drie my-konit.
len buiten Cartasoera zyn Ed. mede te gede,gerezen, zeggende zyn Edelheid aan

dien Heer,dat hy als Veld-Heer uitgeko¬ moet, om hem te verwelkomen, gelyk
men was, en dat hy wel wenschte te zien, ook ’t geheel leger nog op dien zelven dag
dat die zware en kostelyke oorlog van tot Cartasoera gekomen is.
Den 28 dito wierd de wydberugte land- Perwara
de E. Maatschappy met Pangerang Depa¬
ti Anom, en met Socrapatis zoonen, de- looper, Perwata Sari, in een draagbaar Sari gekrist.

wyl andere niets ter wereld uitrechtten. waar over een net gespannen was, by den
Keizer,en den Heer Veldoverste de Wil-

door zyn Ed mogt ten einde gebragt wer-

den, alzoo men ten nadeele van de E. Maat-

de, gebragt, en op de Pascebaan in ’t open-

schappy niet weinig 'er mede sammelden

baar met 23 kris-stecken gedood.

dat zyn Edelheid oordeelde niet te zullen

Den 18 July brak het leger van Carta-Het leger

voorvallen, indien zyn Ed. daar tegen- soera op, trekkende dien dag na de Rivier breekt van
woordig was. Dit dede dien Heer, hoe- Solo, alwaar de Kapiteins Beilwits, en de Cartaloera

wel tegen zyn zin, besluiten, om de naaste Roode, met hunne troepen lagen.
veldtogt zelf by te woonen.
Breekt o

van Sama¬
rang.

En werd
door den

Keizer op

op-

Op Zondag brak men wederom op, keilwits

Daar op vertrok zyn Ed. in Juny 1707 trekkende door’t landschap Jagaraga na gaat de Pa¬
na Samarang, van waar zyn Ed. met het ’t Prinsdom van Madion, en heeft deE-gar Tandoeraiig
gros des legers den 23 van die maant op- dele Heer de Wilde, nevens den Heer verwoegebroken, en den 27 dito, zonderdat 'er Bevelhcbber Knol, goedgevonden, om sten.
iets van belang voorviel, op Cartasoera Kapitcin Beilwits met zyne Brigade, die
gekomen is.
uit agt zoo Euroopeesche als Inlandze vaan-

De Soesoehoenan, Pakoebowana, hoo- dels beslond, uit het groot leger na’t land
rende, dat zyn Ed. aanquam, zond zyn van Cadoewan af te zenden, om onzeveSb
IV. Deel.
sting,
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sting, Tandoerang, met drie vaandels be-

A 1707.

zet, te slegten, en dan weer herwaards te
komen, om de vyanden te noodzaken van
daar te verhuizen, vermits zy daar een va-

ste schans op de scheiding van Cadoewang,
Post door en Panaraga, hadden, die den 2 S stormenons vero
verd.

ken moesten, afgezonden wierden.
Den 8 dito quamen de Heeren Kapiteins De Heeren
Willem Sergeant,en Henrik van der Horst Sergeant
en van der

der hand ingenomen wierd, met verlies

by welke de Prins van Soerabaja, en de orsko¬

van maar twee mannen, en zes gequetsten.

Panombahan van Madura was, by ’t leger

onder welke een Europiaan was.

brengende een groote magt van wapen- leger.
orssers mede, die zeer welkom waren, al-

toe Tambang genaamd, die een snyding
of enge doortogt tusschen het zwaar gebergte van Java aldaar maakte, en ’t was
een groote schande voor de vyanden, en

zoo de onzen zich door de zware tochten

reeds afgemat hadden.

Het geheel leger, te dier tyd zeer tal-Sterkte an
ryk, bestond nu in acht Brigades van

name schans verlieten, alzoo wy daar door

van die kant een open weg door’t land van

met die van den Veld-Heer, en van de Heer

Panaraga, en Madiom, kregen, om ons met
het groot leger te vereenigen, dat den 4

Knol, 66 vaandels uitmaakte.

Augustus ook geschied is.

over de zestig duizen mannen sterk te zyn.
Te weten

De onzen trokken van daar na de Rivier
en , na dat 'ercen brug over gemaakt was,

den 20 dito met het geheel leger overgetrokken, en den 24 dito in de stad Cadi¬

Het wierd geoordeeld, met debyloopers,

mann :

De Javaansche Soldaten
van Cartafoera, en de stranden.

25000

De Madureczen.

11111

ri gekomen zyn, zonder eenigen vyand te De Soerabajaze.
ontmoeten aangezien de gevlugte Pa- De Japaraze
ngerang Depati Anom vier dagen te veren

waar by de Batoors ofte lastdra

Rivier van Cadiri met het leger gekomen

gerekend, en maar op veertien

was, Pangerang Depati tot ons zou overgekomen hebben; dog zyne Panakawans,

duizend man

den Heer de Wilde die eer niet gunde, gewaarschouwt, dat hy niet overkomen
moest, alzoo de Hollandeis hem den hals

zouden breken. Dit verhaal ik uit den

ba.

Keygen

511
30oc

De dienaaren der E. Maatschappy.

met zyne magt van daar na Passaroewan
vertrokken was. Daar zyn 'er meer als
eene van de voornaamste, die gezegt hebben, dat, zoo als de Veld-Heer over de

3000

6610

gers in 't leger, en byloopers

ofte Hovelingen, wierden door iemand, die

En Wirasa-

de ’t leger.

dienaren der E- Maatschappy ieder van
agt vaandels, dat te zamen ba vaandels, en

van Cadiri, by welke wy den 16quamen,

cadiri.

men by 't

Dit was een post van veel belang, Pin-

een grootgeluk voor ons, dat zy deze voor-

Komst in

af had, den vyand daar te doen verhuizen, e 1727.
waar toe de weg ten eersten bereid, en
de werkers met zes vaandels, die hen dek-

14000

6n111

Ghoewel zy veel sterker waren
gesteld, zoo beliepen die rykc-

lyk een getal van zestig duizend
mannen.

Deze stonden, behalven de Princen en

mond van iemand, die het zelf van deze
Hovelingen had, en die, toen op de brant.

Inlandsche Hoofden, die over hen gebo-

wagt leggende, hen zelf gevangen gekregen heeft.

den, onder agt Kapiteinen, die nu als Brigadiers gebruikt wierden.

Den 31 dito quam het leger in Wirasa-

Deze waren de Heeren :

ba, daar mede geen vyand vernomen wierd,

Willem Sergeant.

van waar de Heer de Wilde den 5 September uit onze leger-plaats te Bangsal na

Zacharias Bintang
George Frederik van Beilwits

Awang Awang in een bosch trok, van 't

Jurriaan Christoffel Roode.

welke ons gezegt wierd, dat wy 'er in geen
vier mylen drinkwater vinden zouden.

Henrik van der Horst.
oost Michielszoom Wilstede.

Om dit zeker te weten, zond de Veld-

Naamen

der Brigadiers,

Wolfgang Meyer

klop by

Heer den VaandrigJosefie Herri met 44 Eu-

Cacappar.

Van den 8 tot den 15dito werd alles ver- Steckte van
ropianen, en 46 Inlanders, nevens een troep
vaardigt, om ’s vyands voordeelige post by svyands
Javaansche wapentorssers, voor af, de welke.
ost by Ca¬
ontrent den berg van Cacappar gekomen, en onder den berg van Cacappar, Pintoe
appar.
Larat
(of,
zooandere
willen,
Tsjarat)
waar
de vyanden daar sterk begraven vonden
die hen zeer schielyk overviclen, en op de door zy ons de intrede in’t land van Pavlugt dreven, by welk geval Herri, de nanggongan, Bangel, en Passaroewan

Henrik Blankert

Sergeant, Karel Richard, een Corporaal,
en zes gemeene Soldaten van de Europia-

zogten te betwisten, in te nemen.

nen, buiten zes gequetsten, het leven lie¬

van zoo veel sterkte, dat zy daar wel tien

ten; dog van de Inlanders waren ’er maar
twee dood gebleven, en vier gequetst.
Men besloot, na dat men bericht hier

duizend met vyftig mannen konden af-

Dit was een steene muur, en een post

keeren-

De Hoofden, die hier aan ’s vyands zyde

GROC

A VA.

T

A1707. de ’t opper bevel hadden, waren Ingabei
mannen, die als leeuwen gevogten, en de
onzen daar vry lang opgehouden hebben.
de onzen

veroverd

werd

Alles nu tot den aanval klaar, en by de

Heeren de Wilde en Knol den 15 dito

een wyl tyds zeer wel hun post uit; dog

edecren.

de padi hier en daar te voorschyn quamen,
en zich als de mieren vertoonden, wat

wigtige post, het koste wat het wilde,

schielyk overvallen zynde, namen de vlugt.
waar door de Brigade van de Heer Bintang aan de linker-vleugel geheel en al

geschicd, en door de dapperheid van de

Heeren voornoemt, en van andere Legerhoofden, niet zonder groot gevaar, en een
onuitsprekelyke moeite, volbragt De

voor ’t geweld der vyanden begon bloot

Madureezen droegen zich hier mede zeer

eersten sterk op in, waar door die Heer

dapper.

genoodzaakt was zagtkens te rug te deinzen, verliezende daar by 16 man, waar

Den 16 dito trok men, om den vyand

Het legei

te staan.

De vyand, dit merkende, drong 'er ten

geen tyd geven van zich te herstellen

onder drie Europianen, nevens een Ter-

met het gros van het leger door zyne
choone en vrugibare landen van Panang-

nataanze Luitenant, Boeloe genaamt dog

gongan, Derma, en Bangel, welke vero
verde posten in ’t voorleden jaar zoo on
voorzichtig door de onzen verlaten waren,

hy wiert ten eersten door de Brigadevan
Kapitein de Roode ondersteunt, en gedekt

Dog de vyand ondertusschen veel ster- Slegie staat
A¬

zonder nu aldaar eenige vyanden, dan hier

ker geworden, en Pangerang Depati

en daar een kleen troepje, te ontmoeten,

nom daar met die twee VeldHeeren, en

alzoo zy alle na Passaroewan gevlugt waren

Wy verloren hier een Sergeant, Nabel

onzer zaa-

ken alhier.

de zoonen van Soerapati, zaangevoegt
zynde, vielen zy, na dat men nu ontrent

de zee, en niet verre van Passaroewan ge-

genaamt, een Delvenaar, en nog drie of

komen was, weer met een nieuwe woede

vier Soldaten, die, uit moeskoppen ge-

op de onzen aan, alwaar 37 of 38 Baliers

gaan zynde, ongetwyfeld door den vyand

Borcel, en nog een ander, die een post aan

waargenomen, en gemold zyn.
Schans br

Den 23 dito wierd aan den Kapitein

Calianjer

Wilstede bevel gegeven, om van Bange
met zyne Brigade na de Rivier van Calian-

gemaakt

er te trekken, en aldaar een schans te ma¬

de zeckant bezet, en die ieder 60 man by

zich hadden, tot half wegen hun lyf in 't
water dreven.

De Heer de Wilde zag hier, dat 'er een
groot onderscheit was tusschen een leger

ken. Hy ging 'er, in gezelschap van de

van laffe Inlanders, en van Hollanders

Heeren Knol, en van der Horst, na toe

die na bevelen luisteren, en stand houden.

die met hem een bequame plaats afkeken

de zaaken liepen hiereindelyk zoo slegt
dat de vyand, op ’t vlakke veld gekomen

waar aan twee duizend Javanen gestelt

hadden, en waar in voor eerst de Luite-

zynde,de onzen als tot het uiterste bragt
En had zich de Prins van Soerabaja hier

nant Jacob van den Bussche als Hooft ge-

niet zeer dapper, of zoo schelmagtig als

legt wierd.

bevorens, gedragen, het had nog veel sleg-

wierden, die de zelve ten eersten voltoit

Van den 23 tot den 28 dito viel 'er niet
van belang voor, dan dat zich nu en dan

ter met de onzen afgeloopen.
Dit wierd veroorzaakt, door dat de on-

eenige vyanden vertoonden, met welkc

ze ontydig, en vrugteloos, vuur gegeven

maar eenige schermutzelingen voorvielen

hebbende, ten eersten zich op de vlugt be-

dog den 28 dito lieten zy zich met ver-

gaven, meenende ontrent de Rivier de

scheide troepen by Wankelzien meenen-

vaartuigen, die hen belooft waren, te vin-

de op dien dag, even als het jaar te voren met de Heer de Bevere, de onzen hier

den; maar daar in misleid zynde, was de

weder klop te geven ; dog dit mislukte

slag van
den vyand
met de on
zen.

de vlugt

door een zwaarder troep vyanden, die uit

besloten zynde, om die naauwe dog gete veroveren, is zulx nog op die zelve dag

trekt voort.

A 1707.

Deze geraakten aan die kant ook eerst De Madumet den vyand handgemeen, en stonder reezen op

Loor, en Ingabei Kidol, twee wakkere

Die door
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plaatst, om de Madureezen te dekken.

vyand op hen ingedrongen, en zouze allen in de pan gehakt, en ’t gansch leger

nu, alzoo’t gros van ’t leger eerst inge-

geslagen hebben, indien niet eenige Ma¬Die door

wagt, en met het geschut toen zoodanig
onder hen gespeelt wierd, dat zy genood-

troozen, die ’t kanon bestierden,

zaakt waren ’t dorp Wankel te verlaten,

stand gehouden, en, buiten eeni en laft,

waar op de onzen nog dien zelven dag na de
ryst-velden van Singirie getrokken zyn, alwaar zy den vyand aan alle kanten ontdek-

den vyand, al eer zoo schandelyk de vlugt
te nemen, nog eens braaf vuur te geven,

vyand daar ontrent al genaderd

en den Matroozagen

zen her¬

teld werd.

uit eigen dapperheid besloten hadden,op

ten, die hen daar een zeer fellen veldslag

dat zy ook zoo gelukkig deden, dat de

leverde

vyanden, eenigen van den hunnen ziende
nederstorten, daar door gestut, en door de

De Heer Bintang had hier de linkervleugel, en was daar ( gelyk ik van den

onzen, na dat zy zich wat hersteld had-

Luitenant van den Bussche, naderhand

den , op de vlugt gedreven wierden, ver-

Kapitein in Amboina, gehoort heb) ge-

liezende op dien dag niet alleen het veld,
Bb2

maar

BESCHRY VINGEVAN
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zy hadden hem in zyn land mede niet ver-A. 1707.
1707. maar op den 29 dito ook al hunne sterk
ten in, en ontrent de stad Passaroewan

schoont, maar alles, tot dicht ontrent Soe¬

waar uit nu al het gebroed van Soerapati

rabaja, verbrand, zyn dorpen in koolen

dat hier nu over de twintig jaren aan een in

gelegt, en hem een groote menigte buf-

dit schoone land zynen zetel gehad, en 21

els ontrooft, Dus heeft hy dit dan zoc

van de schoonste Landvoogdyen van Java

zeer niet uit liefde voor ons, als wel uit

van Demon af tot de grenzen van Soera-

eigen en billyke wederwraak, gedaan Ool

baja toe, en van daar zestien mylen land
waard in, en alles om de Zuid aan die kant

zullen wy nog nader ontdelken, dat hy
nogtans een schelm in zyn hart, en eer

gelyk ook Cadiri zyne grens-paal aan de

man geweest is, die 't, buiten alle tegen-

andere zyde was, met die heerlyke eer-

praak, met ons, en den Keizer, niet we

naam van Radin Aria Wiranagara, d.

meende, en ’t met onze vyanden hield,

grootste na die van een Prins van den bloe¬
le, oppermagtig, en gerust, bestierd had

gelyk hy daar door aan een slegt einde geraakt, en nog eindelyk gekrist is
Den 3 October wierd aan de Heer Ka- Vestingen

eens klaps na het gebergte van Malang ver
jeagt wierd, zonder dat zy 'er oit weer be

itein Bylewits belast, om aan de Rivic

zitters af geworden zyn. Een ongemeen

van Gombong, niet verre van Passaroe

Groote eere groote eere voor de wapens der E. Maat
by de Bee

ren de Wi
de en Knc

ingelegt.

roewan.

pen, dewelke ten eersten begonnen, in
13 dagen voltoit, en door dien Heer met

avaanschen Keizer, nog eindelyk voor de
zelve heeft moeten buigen, en geen minder eere voor den Heer de Wilde, dat dit

zes vaandels Europeers en Inlanders bezet

derhand Kapitein Blankert met vier vaan-

dels geplaatst wierd, 30 ftukken.
Buiten deze twee vestingen was 'er nos

Deze Heer met den Heer Knol (die hiei

vyand hier mede zeer veel eere ingelegt heeft) in de
gebleven. stad getreden zynde zoo wierden hen
de hoofden van Ingabei Loor, Kijai
Maas, en nog tien of twaalf andere de

Grooten, die zeer wel bekent waren, ge
bragt, en aan de brengers een geschenl

gegeven. De oudste zoon van Soerapati

der Mast met ontrent honderd man, zoo

Europeers, als Inlandsche dienaars, geplaatst was

Na dat nu alles hier door de Heer deDe

Wilde wel verzorgt, en genoegzame be¬

Heer de

Wilde ver
trcke na

tot ons afgekomen waren.
Uit de menigte der ooren, die hier var

Natris gegaan, en daags 'er aan, terwyl

gctrokken zynde, na boord en op ’t jag

tyd tot tyd vertoont wierden, kon mei
zien , dat 'er zeer veel volks van den vy
and moest gesneuveld zyn, alzoo die var

zyn Ed. de zorg van’t leger nu verder of

onze verslagenen (die hun ooren nog bevon
den wierden te hebben) zeer wel te onder

net ’t leger ook zonder eenige ontmoe

de Heer Knol rusten liet, op Soeraba:
gekomen, daar de Heer Knol den 20ditoEn’t leger

breekt op

zoude gevlugt zyn, om zich daar by zyn

ting quam, brengende tyding, dat vels
der gevlugten uit Passaroewan van het gebergte weder afgezakt, en in de stad gekomen waren, en daar onder veel Groo veele ko
ten, Raaden, en Ingabei’s die voorzig, menzich

zwager te laten genezen. Hy zou zig me

en voor de gemeente, vergiffenis verzogt,verniede-

Men zei, dat Pangantin na Balamboang

ICII.

de aan ons overgegeven hebben; dog In

en bekomen hadden, niet genegen zynde

gabei Kidol ried hem dat af, zeggende:

langer ’t onzeker krygsgeval van Pange
rang Depati Anom, en van Soerapati s

Denkt gy dat zy u spaaren zullen, die uw
vaders geheente niet gespaart hebben: en
dit weerhield hem

Hoe grooteen vriend de Depati van Soe
rabaja van Soerapati in zyn leven gewees
vas, scheen echter nu die vriendschap,
en dat verband nietmeer tusschen hem, er

Depati van

roemd.

by de Rivier, alwaar de Luitenant van

zetting gelaten was, is die Heer den 18 Soerabaja
October opgebroken, en, nog op dien zel¬
en dag door de Rivier van Passaroewan

onze niet hadden.

regtge

eene dicht by Passaroewan, de Bewaarder

genaamd, leggende aan ’t strand, en digt

Maas Pangantin, was ook gequetst, en mer
zei, dat de twee andere met eenige Javaner

scheiden waren aan zekere opening, die de

in dit ge-

In deze Vesting waren 32 stukken geschut, en in die van Calianjer, daar na

Wy geven een aftekening van de gele
zenheid dezer stad Passaroewan by de let-

van den

Soerabaja

vierd, om daar in het opperbevel te voe¬
ren

ne Heeren en Meesters volbragt is.

er X

Hoofder

wan, een Pagar of schans op te wer-

en beroover van de beste landen van der

kloek beleidaldaar zoo gelulckig voor zy

van Passa

Paslaro

schappy, dat zulkeen magtig geweldenaar.

groot werk onder zyn opperbestier er

Tekenin

irent

WAn

des zelfs zoonen, te zyn, aangezien hy zig

zoonen, te volgen
yf dagen te voren, eer de Veld-Heer Soerapatiis

van Passaroewan vertrok, belastte zyn Ed. gebeente
pgegr
ian de Heer Bintang, om ’t graf van Soe
ven,e

rapati, dat agter zyn Hof aldaar was, op verbrand.

te graven, en zyn gebeente (gelyk open
jaar op de Pascebaan geschied is) nevens

nu zeer dapper tegen hen gedragen, en

dat van veel anderen, en den tempel, tot

vooral in het laatste gevegt zeer veel roem

assche te veibranden, en die assche in zee
te verstroyen

behaalt had

Hy had ’er ook groote redenen toe: wan

Van den 20 tot den 24 dito waren de
Hee-
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GROO T
1707. Heeren de Wilde en Knol bezig, met het
De Heer de

leger in de winter-rust-plaatsen tot Soera-

Wilde ver

paja, Japara, Samarang, en daar ontrent

trekt met

te verdeelen, waar op zy den 24 Octo-

de Heer

ber ook met de schepen, jagten, chaloe-

Knol na

hem door haar Hoog-Edelheden geschonken, ook aan Socrapati vercerd, en den vyand van tyd tot tyd van alles kennis gegeven.

Hy had ook wel 13 of 14 vaartuigen
met bassen, quantzuis voor ons, gereed

en, Pantsjalangs, en andere vaartuigen,

Samarang

197

se vyand te vegten; maar ’t kruiten lood, 4 1797.

na Samarang vertrolken zyn.

gehouden, om, zoo de onzen vluchten

Na dat nu de Heer Knol daar geko-

moesten, daar in zich te bergen; dog na-

men was, verstond hy, dat de Heer de
Bevere, voor zyn vertrek na Batavia, ver-

scheide getuigenissen tot zyne verdediging
door toedoen en hulp van de Heer Govert
van Wyngaarden, Hoofd tot Japara, had

derhand heeft men bevonden, dat zy eigentlyk voor den vyand geschikt waren
en tot zyne hulp dienen zouden.

Om wraak over deze schelmery te ne-

laten beleggen, dienende om , ’t gene hy

men, alzoo die van Sammanap zelf over

over hem aan haar Edelheden geschreven

hem geklaagt hadden, en om dit geheel
Eiland, by de dood van den Panomba-

Vergeefze

had, te wederleggen
Dit speet hem geweldig, en hy voor-

han, in rust te stellen, vonden haar Edel-

getuigenis- zag zich aanstonds van verscheide andere

heden goed den Heer van der Horst na

sen tegen

Sammanap te zenden, die aldaar met 24
man, en eenige Inlanders gekomen, en

getuigenissen tegen hem, en bakte hem de

de Heer de

koek zoodanig by den Heer de Wilde, dat
de Heer de Bevere ’er veel moeite mede ge-

Beverc.

ten vollen door de Sammanappers met

had zoude hebben, indien deze Heer lang

traanen in de oogen van zyne schelmstuk-

daar na geleeft had.

ken overtuigt zynde, zoo is door zyn bestel,

Ook voorzeide hem zeker vriend, daar

hy veel op vertroude , en wiens raad

Sederma in den vollen Raad door zyn geheimschryver met een kris van agteren in-

zeer zwaar by hem woeg, dat hy te laat
komen zoude, alzoo de Bevere in tyd ver-

gestoken; dog, weder opgestaan, en zyn

re voor uit was, en al zyne getuig-schrif-

cens door een der andere Grooten getrof-

ten beëedigd, en die van de Heer Knol
onbeëedigd waren, gelyk ook die beëedig-

fen, en, na nog eenige treden vorder ge-

de papieren (na de dood van den Heer de
Wilde) den Heer de Bevere meest gered

Zyn dood wierd aanstonds doorzyn Trouwe
jongen, of slaaf een trouw stuk waarlyk daad van

hebben.

gewroken, en die geheimschryver door zyn ssave.

De Heer de
wlde

komt zick
op Baravia
en sterft.

hem onder de voet gestooten, welke def-

de, die door de vermoeitheid en ongemak-

tige daad de Heer van der Horst (zoo hy

ken op dezen tocht tot nog toe henen ge-

my zelfs verhaald heeft) wel door een be¬

worsteld had, met een niet al te frischlig-

genadiging en ’t schenken van zyn leven

te zoodanig toenam , dat die Heer daar aan
den 14 dito overleden is.
den l'a
nombahar
aun Madu
re, cn zyI
opvolger

manap genoegen tegeven, tegen zyn wil
zien, dat die trouwe en dappere jongen

oude Prins van Madura sdien men ten on-

gekerist wierd. Hy was daar over zelf

recht na zyn dood nog een quaden naain
zogt te geven) te sterven, en zyn oudste
zoon, Sastra Nagara; die’t gansch Eiland

eenigen tyd in gevaar, met de zynen, op een

rondom met wagten bezet had, om ’er Ra-

vermoord

aat hy voor zyn meester in de waagschaal
gesteld had, zou hebben willen beloonen
dog hy moest, om de Grooten van Sam-

In ’t einde van dit jaar quam ool- de

puntje ofbolwerk van des dooden broeder
pezet zynde; dog kreeg ten eersten ont-

zet, keerde dus zegenpralende weder, en

groote beloften zoo te schikken, dat hy af-

voonde naderhand den veldtogt by.
Radin Ajoe (dat de schoone Princes in
’t Javaansch betekend zyn gemalin, wierd,

din Socria Nagara buiten te houden, verving hem voor eerst; dog men wist het door

Sederma

gaan te zyn, ter nedergestort.

Ondertusschen vertrok de Heer de Wil-

chaam van Samarang, en quam den 7 of
8 November zick op Batavia, welke ziek-

Dood van

kris nog ge-iokken hebbende, is hy nog

stand dede, en dat Soeria Nagara Prins

gedurende de minderjarigheid van haar

van Madura geworden, en 'er in gevestigd
is. In dit zelve jaar stierf Sedjana Poera,

zoontje, in 't bestier van Sammanap ge-

Prins van Japara, ook door ziekte.

maar zoodanig, dat hy, nog zy, niets
buiten kennis der vier voorname Lands-

Sederma, Vorst van Saminanap, dat
door haar Hoog-Edelheden op zich zelven
onder hem gesteld was, had in den laatste tocht na Passaroewan zich als een schelm

gedragen, en niet alleen geweigerd tegen

steld, dat zyn broeder Scdarga waar nam:

grooten doen konde.

De Ingabei van Torrebay was ook als Slechtge-

een schelm doorgegaan, en had zich zeei drag van
slecht gedragen.

den Inga¬
bei van

Torrebay.

Bb 3
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A1708.

A° 1705.

ZESDE HOOFDSTUK.
E Heer Knol A°. 1708 als oppergevolmagtigde na Java. Om Pangerang Depati

Anom in handen te krygen. Die verzoekt in genade aangenomen te werden. Dat

de Heer Knol toestaat. En gaat dien Prins afhalen. Aftekening van deze afbaling
Vergiffenis-brief aan dien Prins gegeven. Daar toe by last moet gehad hebben. Zond
hem na Batavia. De Dépati van Soerabaja Opperstrandheer gemaakt. Nieuwe

blyken van zyn ontrouw. De Keizer besluit hem te doen dooden. Wat de Heer Knol
verder gedaan heeft. Djaja de Ningrat gevorderd. Kosten des oorlogs Ae 1708, en

hevorens. Pangerang Depati komt op Batavia. Hoe hy daar gehandeld wierd. Hy
weigerd zyn kris over te geven. Zyne verschyning voor haar Edelheden, en deftige
aanspraak. Zyn straffe redenen tegen de Heer van der Horst. Haar Edelbeden loo-

chenen den vergiffenis-brief. Verdere behandeling van dien Prins. Die den Koning
van Bantam kennis hier af geeft. Die daar over beweging maakt. Dat egier niet,

helpt, Regtvaardiging van haar Edelheden in dit stuk. Slaan ’t verzoek van deren
Prins af. De Ryxcieraden hem onthouden. Werd na Ceilon gezonden, en op Gale
geplaatst. Daar by zich tracht uit te redden. Dog 't lekt uit. Wat van der
Horst hier in gedaan heeft. En hoe hy beloond is. De Depati van Soerabaja
werd gekrist. Tygers gevegt. Zyn broeders in genade aangenomen. Dog vernederd. Staat van den oorlog op Java. Hoe de Heeren zeventienen ’t werk van Ja¬
va opnamen. Hun gedrag geregivaardigd. Nieuwe vonken van ovrlog. Intrede

der Gezanten van den Soesoehoenan Ae. 1712. Hun behandeling in de gehoor-zaal.
De redenen van hun komst. Jangrana weigerd ten hove te gaan. Verdere vonken
van oorlog. Moejelykheden ontrent Pafsaroewan. En waar die begon. De Prins

van Balamboang schynd onder Bali te staan. Nieuwen oorlog op Java 1718 Ontsteltenis bier over op Batavia. En ordre daar ontrent gesteld. Opstand der Madureezen. Dood van de Heer Chavonnes. Hoe dit verder afgeloopen zy. Den oor-

log meest ten einde Door s Keizers dood weer van een andere kant begonnen. De
hoofd-verrader Erberveld Ae. 1722 op Batavia gerecht. Nieuwe bewegingen der
wederspannigen op Java.

De Heer

1708 vonden haar Edelheden goed

Alzoo nu alle deze redenen, en de tyden

Knol A-

den Heer Knol als Commissaris, of

en zaken zeer veranderd waren, vertrok

1706 als

Oppergevolmagtigden, weder na

de Heer Knol den 8 February na Java’s

volmagtig- Java’s Noord-Oost kust te zenden, om de

Oost-kust, om te zien wat daar nog te

de na Java verdere vyanden, en byzonder Pangerang

doen mogt zyn. Hy was zoo ras nietop

Opperge-

Om Pang- Depati, Anom in 't Malangs gebergte te Samarang gekomen, of hy schikte alles
eran Depati
Anom in
handen te

krygen.

vervolgen; om hem, was ’t mogelyk, jn han- met veel omzichtigheid, zoodanig , dat
den te krygen, alzoo ’er anders op Java hy de veldtocht vroeg beginnen,en zoo
veel te eer een einde van dezenoorlog
geen rust wezen zou.
My is zeer dikwils van Heeren, die maken mogt. Dog eer deze Heer dit al¬

grondige kennis van deze zaak hadden

les na zyn zin verricht, en de troepen op

verhaald , dat deze Prins menigmaal ver-

Soerabaja by den anderen gezameld had,

zogt heeft, om tot ons over te mogen ko¬

verliep 'er nog al een groote tyd.

men, mits dat men hem Prins van DJa-

Aangezien nu Pangerang Depati Anom Die ver¬

pan, of van eenig ander landschap, maken, dit zwerven mede zeer moede begon tezockt in
genade
en zoo buiten den Keizer op zich zelven, werden, en maar tot rust wenschte tege aangeno¬

en alleen maar van haar Edelheden afhankelyk, stellen wilde; dog daar waren 'er,
die den Heer de Wilde die eer alleen niet
gunden, die ook ondertusschen hope
en grond hadden, om hun beurs beter te
maken, als hy nog zoo schielyk nietover¬

raken, zond hy zyne gezanten aan den men

dat men hem in genade wilde aannemen
Dat de Heer Knol bevorens stille en geheime onderhandelingen met dien Prins,
om de zaken zoo verre te brengen, moet

quam, en die de Hovelingen, die hy over gehad hebben, is niet alleen waarschyneen weder zond, dit afgeraden, en door ver-

lyk, maar zal ook klaar uit de gevolgen

blyken, buiten dat hy ook toen al veel
ven benemen zouden, zoo hy tot ons over- zaken buiten kennis van den Krygsquam, hem hier van afgeschrikt, en be¬ Raad, en noit door eenige van ons volk;

dichte bedreigingen, van dat wy hem ’t le-

zorgd hebben, dat die Panakawans van den maar altyd door Javanen, behandeld had
Pins maar stil weder los gelaten wierden, waar uit men met reden wel besluiten mag,

zonder dat de Heer de Wilde dit oit ge- dat hy eenigen geheimen last heeft gehad,
weten heeft.

te

Heer Gevolmagtigde Knol, verzoekende werden.

zon-
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A 1706. zonder welke hy dit anders noit op zich Soerabaja na dien Prins opgetrokken.

Ae 1701.

Hoedanig zyn Ed. de togten van dat Asteckcgenomen zou hebben, dewyl hy anders
daar over zekerlyk lang door den Advo- tot dag bepaald, en waar hy halte gehou ning van
deze afha¬
caat Fiscaal aangesproken, en ook ge- den heeft, konnen wy in deze aftekening

straft zou zyn geweest, dat my een klaar

onder letter Y klaar zien; waar uit on-

bewys is, dat die Heer papieren onder
zich gehad zal hebben, met welke hy zig

dan blykt, dat zyn Ed. dien Prins te Lan-

heeft konnen dekken

Na dat die Prins dan, op zyn gedaan
verzoek, en op diere beloften van onze

kant tzoo my van Heeren, des kundig zyn
de, bericht is) besloten had tot ons over

te komen, waren ’er leden, die van ter

dean op de grenzen van Soerabaja en DJapan den 21 dito ontmoet, daar tot den 27

dito zyn verblyf gehouden , den aftogt
na Soerabaja op dien dag ondernomen, en
hem den 30 dito op Soerabaja gebragt heeft
Na dat zy op Landean eerst by dien Pangerang gekomen waren, zeide hy vol-

zyden kennis daar van gekregen hebbende.

mondig tegen de Heeren Knol, Bintang,

den Heer Knol vraagden, of zyn Ed. ool
eenige schriftelyke last hadde, wegens t

en Meyer, in 't bywezen van meer andere, dat het zyn schuld niet was, dat hy al

gene men tegen dien Prins zeggen zoude.

niet voor langen tyd tot ons was overgeko¬

Zyn Ed. zeide toen wel neen ; maarmen

men, alzoo hy (zonder iemand te noemen)

zal uit de gevolgen zien, dat het daar an
ders mede gelegen, en dat door de Heer

door goede vrienden uit ons leger gewaarschouwt was, dat men hem , zoo hy over.

Knol een genade-brief toegezegt was, al-

quam, den hals zou breken, en hy niet goec

Dat de

Heer Kno
toestaat

zoo die Prins anders zekerlyk niet over
gekomen zou hebben.
Daar waren leden in dien Raad, die

veel aangelegenheid zoo los niet moest te

den van den Raad, die noit het aller

de, dat men hem maareen knol in de muts

minste daar af gehoord, of gezien had

douwen, en maar wat wysmaken moest

den, en dat zy met zyn vorig zeggen,
dat hy geen schriftelyke last hier toe had

dus doen moest ; maar anderen die wat ver

Prins ge

geven.

men zulk een Prins,’t geen men zoo plegte
lyk in een vollen Raad hem beloofde, nie

geenzins wisten over een te brengen, een
een vergiffenis- of genade-brief (zoo my be¬
richt is van twee Leden van den Raad
aan dien Prins over by welke hem niet

zou houden, en zeiden vlak uit, dat mer

alleen volslagen quytscheldinge van alles

onbevoegd was dit te doen, en dat zy geer

beloofd ; maar daar en boven ook volle vryheid, als een Prins van den bloede, en

der zagen, hielden voor zeer onbillyk da

deel daar aan wilden hebben.

Dit heb ik van zommige lieden, die het
zeer wel wisten, en die van hun zegger

het vrye bestier en de regeering van een

zeer goede reden gaven, om welke ik di

onder het oppergezag der E. Maatschap-

moet vast stellen

Wat nu hier op volgde, zullen wy, na
dat wy getoont hebben, hoe die Prins by
ons gekomen is, verhaalen

Na dat de Heer Knol de Leden van der

Raad ’es zoo wat over had hooren harre
warren, zeide hy maar alleen, dat men

dien Prins op den 17 July zou gaan af
halen , ’t geen op zyn bloot zeggen, zon

der eenige schriftelyke last daar toe te ver

stuk lands als cen Prins op zich zelven,
py, toegezegt wierd. Deze brief van ver-

giffenis was boven in ’t Nederduitsch, en
beneden in ’t Javaansch geschreven

Of de Heer Knol dit met of buiten laft

van hooger gedaan heeft, is niet wel te
zeggen

Dog wy besluiten, op een zeer goeden Daar toe
grond, dat die Heer, die te veel ver-hy laft
moet gestand en ervarenheid had, om dit buiter
had heb-

klare last te doen, daar toe ook geheime ben

toonen, door de meeste Leden, die hem

bevelen, het zy van haar Edelheden, of

niet dorsten tegenspreken, toegestemt

wel in 't byzonder, gehad moet hebben

wierd
dien Prin

Zoo ras hy op Soerabaja nu gekomen Vergiffe

werk gaan, aangezien de Heer Knol zei-

Eenigen waren van oordeel, dat inen di

En gaat

vinden kon , daar een preuve op een losse
voet af te nemen.

en in den Raad verschenen was, gaf denis bries
aan dien
Heer Knol, tot verbazing van alle de le

meenden , dat men met een zaak van zoo

afhalen

ling

Daar op is de Heer Knol, metde Heeren Kapiteins Bintang, en Wolfgang
Meyer, benevens de vaandels van den Lui-

tenant Boreel, en de Vaandrigs Warnar
Simon Reesjong, en Weber, en de Inlandsche Kapiteins Hossein, en Tosiega

Die Prins, ondertusschen ten vollen zeud hem

hier op gerust zynde, is den 24 Augustusna Batavia
met zyn driezoonen, wyven, bywyven,
en verder gevolg, met het schip Reigersdaal van Soerabaja na Baravia gezonden
daar wy hem, toen een man van zes en
dertig jaren zynde, voor eerst na toe la-

de Luitenants Babandang, Bangaja, Mo¬

ten zeilen, met een woord ’er nog byvoe-

hhammed, Mabella, en Dain Mangoppo

gende, dat de Heer Knol van dien Prins

met hunne vaandels, zamen twee Briga

twee, en nog een ander Heer een fraeje
ring tot een geschenk bekomen heeft, waar

des, en, met de verdere Treins-bedien

den, negenhonderd een en negentig man- van ik 'er een gezien heb, ontrent 10oc
nen uitmakende, op den 17 July van gulden waardig.
Daar
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Daar op vertrok de Heer Knol den 26 van hem zou moeten aftrekken, en nietAt
doendoo-

A 1708.

dito na ’t gebergte van Malang, om de

in staat zou zyn, om hem voortaan te hel¬

verdere vyanden van de E. Maatschappy,

pen, wierd eimdelyk zyn dood onder her

aldaar nog schuilende, uit te roejen.

Dit

is wel ten grootsten deele door zyn Ed
verrigt; dog naderhand is dat oud quaac
weer opgebroken. Alles ging nu met
meer yver voort, om dat ieder een zynen

buit van slaven, enz. dat hy kreeg, be¬
hield, dat bevorens niet geschiede.
Ondertusschen was de trouwlooze en

De Depa¬

ti van Soe

opgeblazen Depati van Soerabaja, na de

Heer ge

besloten, en vastgesteld, hoewel 't, om
de voorbereidzelen daar toe, nog al eeni
gen tyd aanliep.
De Heer de
In dezen tusschen-tyd wierd oolt hef

Bevere vry.

pleit-geding over ’t geval van de Heer de
gesproken.
Bevere op Batavia geeindigt, hy, op de
bewyzen tot zyne verdediging, vrygesproken, en, niet lang daar na, als Kapitein
na Ceilon gezonden, daar hy eenige jaa-

dood van den ouden Prins van Madura, om

ren gelegen, maar in ’t einde, van een

zyne laatst bewezene dapperheid, tot Op

tocht na den Keizer van Candi wederom

perstrand-Heer van alle des Keizers lan

gekomen, al mede zyne strubbelingen ge-

rabaja Of

perstrand

den.

maakt

den aangesteld, dat dien hoogmoedigen

had heeft, gelyk wy breeder onder de

en wreeden man nog veel verwaander en

stoffe van Ceilon zullen zien

wreeder, dan oit te voren, maakte,77
geen ook al verder de grond tot zyn verderf gelegt heeft.

Niet lang daar na, en na dat nu der
oorlog voleindigd was, quam zyn valschheid en verraad in dezer voegen uit.

Hy had de oom van zekere Javaansche

emu¬

irouw.

de onbekende Djati-Bosschen ontdekt on

Heer Knol
verder ge

gemakkelyk kon afvoeren; ook heeft hy
toen wel 16 of 18 mylen landwaard in
nog eenige honderden roovers gedernpt.
Na dien tyd heeft ieder Land-Heer

moeten opgeven, wat vrugten, gewas-

den, laten krissen, ’t geen zy zoo euve

schen, enz. in zyn land vallen, ook heeft

opnam , dat zy, door wraak- lust vervoerd
en kort daar op na Samarang, daar de
Heer Knol toen was, gevlugt zynde, aan

men ’er schoone peper en schoone Indigo, veel beter, dan de vorige, gevonden.

dien Heer bekend maakte, hoe zy zels

weest was, om dat in drieën te verdeelen

die gene was, die verscheide brieven van

Men zeide ook, dat hy na Madura geDe Heer de Wilde (die de Javaansche

den Depati Soerabaja in hare Conde (of Grooten in't eerst zeer vleide, en groot

gevorderd
eere bewees; maar daar na bevond, dat

hair) aan Soerapati in zyn leven, en van
den zelven weder aan den Depati gebragt

zy, van een slaafagtigen aard zynde, ook

en dat zy aan hem ook een goude kris van

als slaven moeten geregeerd werden) gaf
deze les : Dat by zyne Grooten niet groo-

gepleegde schelmstukken en verraderyer

ter moest maken, dan zy waren, maarde

Keizer hier af kennisse te geven, ging zelf
na Cartasoera, en gaf hem van deze vuile
zaak bericht, van welke nu egter niemand,

dan nog maar een Javaansch Heer van de
eerste rang, wist, alzoo 'er veel aan gele
gen lag, dat dit werk nog wat geheim
gehouden wierd.
Zyn Ed. toonde toen aan de Keizer, dat

voor zyn vertrek van 't Hof, den Keizer

Heer Knol, en vander Horst, die den aard
van den Inlander wel kenden, vonden eg

ter na ’s Veldheers dood goed, Djaja de
Ningrat Pangerang Depati’s overgekomen Veldheer tot Depati van Caliwongo
Tagal, en verscheide andere strand-dorpen,
te vorderen, om dien misnoegden Heer niet
tot wanhope, en tot het ondernemen van

deze of gene wraak, aan te zetten, maar
daar door van hem en zyne trouw ons te

aan ’t wegnemen van dezen man , en aan ’s
verdelgen van dezen adder in zyn boezem

verzekeren; hoewel in later tyd de spraak

de rust van zyn geheel Ryk gelegen was

wilde hebben.

en dat men hem zoo spoedig, als het maan

mogelyk was, uit de wereld helpen moest
De Keizer, die wel bevroeden kon, dat

dit hoognoodig was, zag 'er egter in he
eerst geweldig tegen, alzoo hy magtig

ham te

dit hem by hen veragtelyk maakte, alzoo

Soerapati had overgegeven
Dus braken de bakens van zyne vorige

De Heer Knol, geraden vindende den

besluit

Djaja de

Ningrai

in de omwonde vlegten van haar hoofd

nu wat klaarder uit.

De Keizen

daan heeft

trent Rivieren, langs welke men het hou

vrouw van aanzien, die hem groote dien
sten gedaan had, zonder de allerminste re

blyken van
zyne on

Wat de

By dien laatsten tocht van de Heer Knol

na Malang’s gebergte, had men verschei

ging, dat men hem al mede uit de wereld
Ondertusschen hoorde men, dat de Kosten des

oorlog van Java dit jaar, waar in maar zocoorlog:
weinig te doen viel, de E. Maatschappi

A1708.
en bevo¬

nog honderd en dertig duizend gulden, rens
alles inkoops gerekend , gekost had, wat

van een zeer grooten aanhang, en Heer

moeten dan die andere jaaren wel beloo-

van zulken wyduitgestrekten land was, da
hy in twee of drie et-naal, wel zestig dui

pen hebben.

zend man in de wapenen brengen kon

genen wegens de vorige kosten, by de E.

Wanneer nogtans de Heer Knol zyr
Hoogheidzeide, dat, ingevalle hy dit niei

Indien men de berichten van dezen en

Maatschappy gedaan, geloof mag geven,
zoo had de Javaanze oorlog met Pange-

tydig dede, de E. Maatschappy dan de hand rang Depati Anom, en met Soerapati, ze-

dert

GRO

T

1708. dert de Heer de Wilde’s tocht (die Ae 1705
begon tot het begin van A°. 1707 al drie
en twintig tonnen gouds gekost, zonder

de groote schade, die op Batavia geleden
is, 'er by te rekenen.
Pangerang
Depani

kemt of
Batavia

Den 6 Scptember (zoo ons in Amboina uit de Batavische nieuwe tyding bleck

A VA.

)
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de, en nu voor den Opperlandvoogd, de 4. 1705.
Heer van Hoorn, staande, nam hy (zoo zyne vermy die vriend al mede uit de mond van scayning
voor haar

een der ordinaris Raaden verhaalde )ZyI Edelhe
kroon van zyn hoofd, en lei die met den ; en
zyn Ryks-staf, en kris aan de voeten van destige
zyn Edelheid, ’t geen de Heeren niet zon

aauspraak.

quam Pangerang Depati Anom met Rei

der beweging, of met drooge oogen, kon¬

gersdaal op de Rheede van Batavia.

de aanzien.

Voor al nogtans wierden zy zeer over
deze zyne deftige aanspraak bewogen: lé
ben, zei hy, de wettige zoon, en erfgemen dierhalven weinig werk van hem naam van den overleden Keizer, AmangWanneer hy nu zag, dat 'er by zyn

aankomst, geen eerschooten, om hem te
verwelkomen, gedaan wierden, en dat

scheen te maken, zeide zyn Gemalin-

koerat, myn vader, en alzoo ook-een wet-

moeder, een gryze en zeer verstandige

tig opvolger en vervanger van hem op den

vrouw Zoon, heb ik het u niet wel ge

throon myner voorvaderen, de Javaansche

zegt, dat gy beter zoud gedaan hebben
met u zelven als een dapper Keizer voor

Keizers.

het recht, dat u God, uw vader, en alle

myne geboorte, dat my God gegeven heeft,

Dat ben ik, niet alleen door t regt van

de Ryxraaden gegeven hadden, dood te maar daar en boven ook door de wil en open¬
vegten en zoo roemrugtig met de wapenen bare verklaring van mynen gezegenden va¬
der, waar by hy my in de tegenwoordigheid
in de hand te sterven, dan als een veragt
slaaf, gelyk gy nu wel zult moeten doen van alle de Ryxraaden, weinig tyds voor
de vyl men u in de val heeft, te leven : Daar

zyn dood, als opvolger in ’t Ryk, openbaar

ziei gy een hegin, van t gene ik u wel voor¬
speld heb, en een voorspel van t verdere

voorgesteld en verkoren heeft, gelyk ook die
keure by alle de Ryxraaden goedgekeurd is.

dat u te wagten staat.
De Prins gaf daar op tot antwoord, dat

hy het beste hoopte, en dat het beter gaan

zoude, als zy dacht ; hoewel ’t net zoo uit
gevallen is.

tans my , een wettig erfgenaam, en eenge¬

trouw bondgenoot , zoo bitter hebben gelie-

eenige ieen , die dit zeer wel wisten, ge
zegt is) beloofd, dat men hem de Ryks

ven te vervolgen, my van myn kroon, en
throon te ontzetten, en die aan eenen, die

cieraaden, bestaande in een Gong, een wit

daar geen recht ter wereld toe bad, te ge¬

wierd.

Hy wei¬
gerd zyn

Maar, vervolgde hy, wat zal ik daar
verder af zeggen, dit is voorby, en niet te
berdoen. Ik verzoek nu maar alleen, dat

toegezegt ; dog wy zullen aanstonds zien

gy , volgens uwe beloften, en den inhoud van dezen brief van vergiffenis, waar

Hy wierd dan eindelyk door de Heer

voor ik u Hoog-Edelheden dank zegge, my

vander Horst com zyn taalkunde, gelei

als een Prins van den bloede myne vry-

der der Javaanze Gezanten en Grooten

dog zyn doodelyke vyand) en door de

heid, en een landstreke gelieft te geven,
die ik als een vry Prins, die niet van den

Heer Heirmans, van boord gehaald, en

Keizer, maar van u Edelbeden , afbangt,

in zyne verblyf plaats in het kasteel voor

bestieren, en van welkers inkomsten ik met

eerst gebragt; dog aan vander Horst, daar
na op de groote zaal in 't kasteel geko-

de mynen, als een Prins na myn staat, le¬

men zynde, en hem zyn kris afeischen

ven mag, belovende dan noit meer op myn
Ryk te zullen denken, en my daar in gerust

de , zeide hy : Uen geve ik die niet, maar

te houden ; gelyk dit ook het verdrag is met

zal die aan die genen geven, die boven my

de uwen aangegaan, en waar op ik tot hen

zyn

afgekomen ben.

Daar op zou de Heer vander Horst na

binnen gegaan zyn, om (zoo my een Heer

kris over t van aanzien u't de mond van een der
geven.

ven

naamste erfgoed van zyn vader zou laten
behouden, en hem zulks zelfs onder eede

wat daar op gevolgd is.

handele

en derhalven kan ik niet bedenken, wat

de reden zy, dat u Hoog-Edelheden noch-

Onder meer andere zaken was hem tot

spreuken, een kris, een piek Ghet voor-

daar be

oit ergens in benadeeld, of beledigd heb:

Soer-baja in den vollen raad (zoo my van

Badjoe met cenige Arabische letters, of

Hoc hy

Nu wete ik niet, dat ik de E. Maatschappy, of u Hoog-Edelheden, oit of

Als nu de Heer vander Horst dit wildeZyne straf
vertolken, zoo verbood hy hem dat, zeg

se redenen

gende, dat hy zyne woorden niet trouw

tegen de
Heer van

Heeren Raaden gezegt heeft) haar Edel-

vertolkte, en haar Edelheden maar mislei der Horst.

heden daar bericht af te geven, die hem
last gaven, hem die weder af te vorde.

de, herhalende die woorden wel twee of

ren. Hy deed dit, dog de Prins wei-

dat haar Edelheden wel konden bespeuren,

gerde het tot driemaal toe. Men liet

dat 'er tusschen dien Prins, en dezen Heer,
een bittere haat wezen moest

hem dan met zyn kris op zyde binnen ko¬
men.

driemaal meteen groote moejelykheid, zoo

Als hy nu egter zag, dat de Heer van

In de vergader-zaal toen getreden zyn- der Horst, zonder zich daar aan te kreuIV. Deel.

Cc

nen,
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Wat nu dit zeggen van haar Edelheden A. 1705.

A 1705. nen, maar voortging, riep hy gedurig te-

gen hem : Vertolk het recht, vertolk hei
recht voor baar Edelbeden, en zoo, als ik
het zegge.

Na dat nu zyne aanspraak vertaalt was,

Haar Edel¬

betreft, dat zy geen kennis van dezen vergiffenis-brief gehad, nog geen last tot den
zelven , en tot alle de verdere beloften, aan

dien Prins gedaan, gegeven hebben, is een
zaak tusschen haar Edelheden, en de Heen

heden loc

zei hem zyn Edelheid, de Heer van Hoorn,

chenen de

dat haar Hoog- Edelheden wel zekeren be¬

Knol, in welke ik my niet verder, om re-

paalden, dog geenen last, om hem zoo
een brief van vergiffenis te geven, en hem
daar benevens nog alle die beloften, te doen.
gegeven, en geen kennis daar af hadden

denen, insaten wil, hoewel ik alles gron-

maar dat de Heer Knol, en de Raad aldaar,

te redenen gehad hebben, om welkc zy
dezen Prins zoo gehandeld, en grond ge-

vergiffeni

brief

dit op eigen gezag, en aldus op goedkeu-

dig wetc.
Aan de andere kant moet men vast stel-

len , dat haar Hoog Edelheden zeer groo-

ring van haar Edelheden gedaan hadden

vonden hebben, om hem toen, als hun-

dog zy zouden zyn verzoek nader overwe-

nen vyand, daar van niet meer tezeggen

gen.

De kris, en ’t verdere gaf zyn Edelhei
hem weer, zeggende, dat hy die houden
kon, zoo lang hy zich als een getrouw

dan zy wilden hebben, dat hy zoude weten.

Staatkundige zaken hebben diepe en
verborgene gronden, over welke men niet

onderdaan van de E. Maatschappy dragen

wel, en gezond, oordeelen kan, ten zy

zoude.

men de zelve in al hare omstandigheden

Daar op wierd de Prins weer na zynt
Verdere

kent

Schynen dan haar Edelheden hier in

verblyf-plaats in 't kasteel op het middel¬
behande
plein, daar de Opperwondheeler of de
ling van
eerste klerk van zyn Edelheid gemeenelyl
dien Prins
woond (doorgaans den Hoek genaamd

schuld, en die Prins, zoo zommige op
een quaden grond vaststellen , veronge-

en die hem waarlyk tot een gevangenis

zeer licht iemand bedriegen, en derhalven

diende) gebragt.

oordeel ik het best, om dit alles (indien

lykt te hebben, schyn, zeggen wy, kan

Men geleide hem derwaards met een

het alzoo, als men ’t ons bericht heeft in

lyfwagt, van een Sergeant, en twaalf gewapende oppassers, niet zoo zeer om hem

alle zyne omstandigheden is) ter verant-

te eeren (dat die Prins ook zeer wel be

om zeer gewigtige redenen, goedgevon-

woording van die Heeren te laten, die dat

greep) als wel om op al zyn doen, en la

den hebben te doen, en die ook niet ge-

ten naauw agt te geven, en om hem, als

houden zyn van al hun doen aan een iege-

een gevangen van staat, te verzekeren. Ool

lyk in 't byzonder rekenschap te geven,

mogt niemand, buiten van der Horst,

zynde het genoeg, als de Heeren en Mee

Heirmans, of Garsin, met hem spreken,

sters in ’t vaderland daar kennis af hebben,

of by hem komen.

en als zy aan de zelve daar mede genoegen

Hoe naauw ’er nu op hem, terwyl hy

geven, het welk, zoo het al zoo breed

Die der

daar als een gevangen van staat zat (want

over ’t een of ’t ander geval niet wezen

Koning

zoo is hy daar, en anders niet, behandelt
gepast wierd, heeft hy egter,zoo ras hy voel¬

mogt, dan nog maar een zaak is, die tus-

de, dat het leuterde, een middel weten uit
te vinden, om den Koning van Bantam

raakt. Voeg hier nu eens by, dat haar

zynen bloedverwant, en geloofs-genoot

Pangerang, gedurende den oorlog, onder-

van Ban
tam kenni
hier af

geeft.

schen deze Heeren blyft, en geen anderen

Edelheden meer als eenen brief van dezen

een afschrift van dezen vergiffenis-brief toe

schept hebben, waar by klaar blykt, dat

te zenden, ten einde hem kennis te geven

hy al by zyn vaders leven met Soerapati,

van de wyze, op welke men hem behandelde.

hunnen vyand, te zamen gespannen zou

Dit is van dezen Koning zeer hoog op-

hebben, om haar alle afbreuk te doen,

genomen, en men wil, dat de zelve 'er niei

en dus heeft die Prins zich dit alles zelfop

Dat egeer

alleen veel bewegingen over gemaakt heeft

den hals gehaald, en geen reden van klag-

niets helpt

maar dat ook daarom de Heer de Vos, de

ten, alzoo by dien brief voor den zynen

Heer Garsin, en vander Horst na Ban

erkend heeft.
Na dat nu haar Edelheden het verzoel

tam geweest zyn, om hem ter neder te
zetten; gelyk de Heer van Hoorn zelfeens
met ’t schip Sandenburg na Bantam geva

van Pangerang Depati Anom nader over
wogen hadden, vonden zy goed het zel

ren, en den Koning op dat schip zelf by

ve af te slaan, en hem aan te zeggen

zyn Edelheid, ’t zy overdie, of wel over
andere zaken, gekomen is. Alroos de tyc
heeft geleert, dat, wat ook die Vorst voo
dezen zoo zeer verongelykten Prins by

hy, met alle de zynen, eerstdaags na Ceylon zou moeten vertrekken. Een tyding.

haar Edelheden verzogt mogt hebben

(zoo het een en ’t ander my daar van be¬
richt, waar is; het zelve van geen uit

werking ter wereld geweest zy.

Slaan het
verzoek
van dien

dat het besluit harer Edelheden was, dat rins af.

die dezen Prins zeer verbaasde, en uitne-

mend bedroefde; dog aan welke hy zig
aangezien hy nu in de magt van haar Edel¬

heden, en buiten vermogen was, heeft
moeten onderwerpen.
Ge¬
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De Ryxcie-zoo kreeg hy ook czoo men zeide/) niets van
raadenwer¬
de beloofde Rykscieraaden, maar deze
den hem
onthouden zyn aan Ratoe Iboe, of de oude Keize
rin, overgegeven, en in de maand Maart
door den Heer Knol , by zynen tocht na de
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goude bergen beloofd; dog men liet hem 1705.

Gelyk hem ’t eene afgeslagen wierd,

En hoe hy

na dat hy groote diensten, met veel gebeloont is.
vaar, en niet zonder de uiterste moeite, a
daan had, door den Majoor Ketel de Kaiteins plaats in ’t Kasteel aanbieden;daar

men op zyn minst beloofd had, hem oppergezaghebber van Java’s Noord-Oost-

Keizer medegenomen, aangezien de Keizer zonder die Ryxcieraaden geen zegen kuit, of Land-Drost (zoo men my berigt
zoo zy gelooven) hebben konde, gelyk heeft) te maken.

Hy zei, dat hy dan veel liever, alzoo

hy om die zelve reden ook tragtte van Cartasoera na de oude Keizerlyke zetel, Ma-

taram, met zyn Hof op te breken
Na dat hy nu ontrent een maand op Ba

Werd na

zyn tyd uit was, na ’t vaderland wilde
gaan. Men lei hem daar op voor 2y maanden aan de Rotterdammer poort, daar hy

Ceylon ge tavia zoo statieus gevangen gehouden was
zonden

wierd hy met zyn 3 zoonen, 19 vrouwen,

en 52 mannen van zyn gevolg, in October na Ceylon, op het schip de Koning
Karel, en zyn zoonen met een ander

zich verkniesde, hoewel hy naderhand nog
den 5 November 1709 eerst inleider der
vreemdelingen , en den 27 May 1710

schip gezonden.
En op Gale

Hy nu, daar gekomen zynde, wierd
op Gale geplaatst, daar hy szoo men mi

geplaatst.

Land-Drost door den Heer van Riebeek

gemaakt wierd. Leefde die Heer, en myn

Heer Knol nog, zy zouden veel dingen
tot opheldering van het bevorens aangehaalde konnen zeggen.

dere noodige voorraad uit het palhuis, al-

Dit nu zyn de voornaamste zaken,die
A° 1708 op Java voorgevallen zyn, van

le maand voor zich, en voor zyn zoonen

alle welke wy Ae. 1709 by ’t aanlanden

met al hun gevolg, maar 250 Ryxdaal-

der Batavische vrienden met de schepen
zeer omstandige berichten, en ook menigvuldige verzekering by het schryvens,

bericht heeft) behalven de ryst, en an-

ders trekt, waar mede hy zich soberlyk
behelpen moet, alzoo 75 persoonen daar
niet veel vette zoppen van maken kon-

Men heeft hem daar ook een wagt van
meer aanzien, dan op Batavia, gegeven;

want nu heeft hy een Vaandrig, twee Sergeanten, en 24 mannen, by zich; dog ze

kerlyk, om hem te naauwer waar te nemen.

Naderhand heeft men gehoord, dat hy

Daar hy
zich trag

kennis aan twee Mohhammedaansche Prie-

uit te redden.

zoo van byzonderen, als van haar Edel-

heden aan den Landvoogd vander Stel,

den.

sters,en nog twee andere heeft weten te kry-

gen, die voor hem, over Persien aangenomen
hadden, een brief na Europa te bestellen, in

en den Raad in Amboina, onder de nieu-

Wy
we tydingen van staat bequamen.
konden dit alles eerst niet gelooven, dog
zyn ’er naderhand zoodanig, by onze komst
op Batavia, af verzekerd, dat wy geen re-

den meer hadden, om daar aan te twyfe-

len , alzoo my te veel lieden dit eenparig
verzekerden.

Nu begon ook de tyd te naderen, dat De Depati
men de rol met dien trouwloozen Depat

van Soerabaja voornam uit te speelen.

De Keizer vond dan goed, als 't beste

van Soera

baja gekrist.

welke hy kennis van’t ongelyk, hem aangedaan, gaf verzoekende op het ern

middel, om dit met de minste opschud-

stigste, om in zyn Ryk hersteld te wer¬

ding te doen, om een algemeene vergade-

den.

Dog 't lekt

Had die brief voortgegaan, hy zou de

uit.

ring van alle de Princen, en Ryxraaden
te beleggen, te gelyk alomme latende we-

onzen veel moeite hebben konnen baaren,

ten, dat hy tot vermaak van deze Princen

dog hy wierd daags te voren, als hy van
de laatste post afgaan zou, onderschept

gevegt, aan zouregten.

Daar ziet gy omstandig, hoe de zaken

Zulk een Tyger-gevegt is een van de
grootste vermaken van Java. Men noemt
het ook wel een tygers-vangst.
Wanneer dit geschieden zal, werden 'er Tyger¬

zich met dezen Prins tot nu toegedragen

op een opene vlakte verscheide hooge ster gevegt.

alzoo ’t uitgelekt was. De bestelders, en
zyne raadslieden, wierden hier over zeer
streng gestraft.

hebben, van welken ik niet meer wete te

ke huiskens voor den Keizer, zyne ge-

zeggen, dan dat hy op Ceylon, op Punto

malinnen, en voor de Grooten en hunne

Gale, nog in dien zelve staat zich bevind,

vyven, gemaakt, op dat zy dit buiten ge-

zoo hy ondertusschen niet overleden is

vaar zouden konnen aanschouwen.

zynde nu anders een Prins van ontrent 52
jaren.

Wat van
der Horst

hier in ge

daan heeft

(gelyk meer geschiede) een groot tyger-

Men wil, dat dit groot werk, voor zoo

verre het dien Prins betreft, meest door

Dan gaan 8 of 100oo piekeniers uit,
die zulk een stuk lands, daar een tyger is.
bezetten, en hem van alle kanten, allens-

kens tot malkanderen naderende, zooda-

den Heer van der Horst bewerkt zy, en dat

nig besluiten, dat hy noodzakelyk op dat

hy ook daar door den haat van dezen Pa¬

veld, en ontrent die huiskens, komen

ngerang op zynen hals gehaald heeft.

moet, en onmogelyk ontkomen kan.

Men had hem, eer ’t zoo verre quam,

Als nu die tyger zoo dicht tusschen de
CC 2
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pieken, die by malkanderen sluiten, ge-

zoek, van in genade aangenomen te wer-e 1708.

komen is, dat hy nog maar een tree vyf

den, zich vernederden.
Deze Vorst zei, dat hy hen de misdaac Zyne broe¬
van hunnen broeder niet toerekenen; maar ders in ge-

of zes versoopen kan, dan begind hy afgryzelyk te brullen, en eindelyk zeer ver
woede en hooge sprongen in de lucht te

nade aan-

hen, zoo lang zy zich als getrouwe onder

genomen.

doen, tot dat hy eindelyk op de pieken daanen droegen, begunstigen zoude, staangevangen, en zoo aan zyn einde gebrag de hen wel toe, om Soerabaja te bestieren;
werd, dat egter altyd een Javaan of twee maar dat zy zig geen bewind daar buiten
’t leven kost.

Zomtyds laat men ook wel tygers te-

gen buffels, wilde ossen, en andere die
ren vegten, dat mede zyn vermaak in heeft
Tot zoo een tygers-gevegt dan, om hem

te minder na-gedagten te geven, wierd hi
mede geroepen. Hy quam ook; dog met

moesten aanmatigen

Jangrana wierd dan zedert hoofd van Dog verne

Soerabaja, niet als Adepati, gelyk zynge- derd.
kriste broeder, maar alleen als Poespedita,
dat maar een gemeen Javaans Hoofd te

kennen geeft. Dit speet deze broeders
zeer; maar zy moesten hunne wraak zoo

leden was) en met een gevolg van ettely-

lang uitstellen, tot zy in staat zouden zyn,
om de hoorens op te steken, gelyk wy op

ke honderd mannen.

zyn tyd zullen zien.

beide zyne broeders salzoo de derde over¬

Men liet dan dit tygers gevegt eerst

vooraf gaan, en na 't zelve liet de Keizei

Hoe zeer nu den oorlog scheen geëin- Staat van

digd, en alle opstand op Java gestild te den oorlog

hem by zich ontbieden, alzoo hy met hem zyn, smeulde ’er egier nog een gevaarlyk
over zaken van groot gewigt te spreken vuur by den Vorst van Balamboang, zwahad.

ger van Socrapati’s zoonen, waar van men

Gelyk nu niemand, dan door verschei

eenige jaren er na nog de vonken vliegen

de poorten, daar wagten leggen, en, na
ieder reize weer nieuwe last by ieder poor

zag, ja nu nog vliegen ziet, gelyk wy on-

afgewagt te hebben, tot ’s Keizers Dalam
naderen kan, zoo moest hy, die niets

der Ae. 1722 nader zullen voorstellen.

Geen zaak was'er , waar over men zigHoe de
in dit jaar op Batavia, en elders, meerver-

wonderde, dan dat 'er tot nog toe over

ste poort, tegen zyne verwaande gedagten

werk van Java geen schryvens van de Hec

Dit gaf hem aanstonds eenige agterdogt

zelf zoo verre, dat hy besloot weder

Heeren ze-

ventienen ’t

quaads vreesde, zich getroosten by de eer
aan, te blyven staan.

Java.

ren zeventienen, met de komst van de sche

werk van

ava opna¬
men

pen de Flora en Overryp, gekomen was,

waar uit men afnemen konde, hoedanig

die Heeren het werk van Java, wegens
wagt verzekerde, dat de Keizer hem nood¬ het afzetten en verzenden van de jongen
zakelyk iets zeggen moest, daar hem vee Keizer, Pangerang Depati Anom, metden
verderen aankleve, opnamen, alzoo zy 'er
aangelegen was, ging hy zitten.
Kort daar aan quam nader tyding, dat niets afrepten. Zoo dat alles, het geen
hy by den Keizer komen moest. Dier- men daar af bevorens opgegeven had,
om te keeren; dog als hem de overste der

halven ging hy na de tweede poort, dos

maar losse tydingen zonder vastigheid wa-

moest zyn gevolg aan de eerste poort la-

ren.

ten.

Het is waar, dat zy den Heer Johan van

Aan de tweede poort vond hy weder
last, om aanstonds by den Keizer, die hem

geheel andere grond, namelyk om dat het

met verlangen te gemoet zag, te komen.

hen onaangenaam was, dat de twee eerste

Dierhalven ging hy met een ongemeene

mannen van Oost-Indiën nu weer zoo na

Hoorn opontboden, dog dat was op een

in de val, en daar was geen middel, om

aan malkanderen vermaagtschapt waren.
Een zaak, waar over zy hun misnoegen
al in de vorige jaren, toen zyn Ed. met
de dogter van den Heer van Outhoorn ge-

nu te rug te deinzen, hy ging, alzoo hy

trouwd was, getoond hadden, om welke

trotsheid na de derde poort, daar hy weer
last vond, van wat te wagten.
Dit stond hem niet aan; maar hy was

hier wat lang beiden moest, eindelyk nog reden men toen al verandering daar in zogt
eens zitten; maar hy stond noit van die te maken.
En schoon zy naderhand weer over die
hem met ettelyke steken zoo stil kriste, dat zelve zaak schreven, welke brieven zyn

plaats op, alzoo 'er een by hem quam, die

'er byna niemand van wist, vooren al eer
men den Keizer zei, dat de tyger gevan-

Ed. aan de Kaap kreeg, wierd nogtans in

gen, en al dood was

(zoo my bericht is) gerept.

de zelve geen letter van’t werk van Java

Aanstonds wierd dit van zyne twee broe¬

Of haar Edelheden nu regt gehad heb-Hunge-

ders, Jangrana, en Wira Deridjasdie hun

ben, om dat werk van dien Prins zoo te dragge-

nen broeder niet zagen weer komen, en nu

behandelen, en om zulk een magtig Ker

quade gedagten begonden te krygen) ge-

zer van zynen throon, en een ander 'er or

regtvaar-

digd.

roepen, alwaar zy zich voor zyne voeten,

te zetten (dat ik nu, alzoo haar Ed. Achtb.
dat noit afgekeurd, en noit geen andere

met overgave van hunne krissen, en met ver-

last aan deze hooge Regeering van In-

hoord. Ook liet de Keizer hen voor zich

diën,
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A17r. dien, als hunne dienaaren, om dien Prins te een aanzienelyke Javaan, met zyn Cobara- xytx.
herstellen, gegeven hebben, niet meer
als een zaak van de dienaaren, maar van de

of kleed van staat v ploye) gevoerd.

Toen zag men weer eenige do sjes, en

Heeren zeventienen, aanmerk) daar over de brief van den Soesochoenan in een zak-

je, leggende in een schotel met ge-le zy-

wil ik my niet uitlaten, alzoo'er omstan

digheden, my nu onbekend, in konnen de kleedjes bedekt, en onder een geelzonzyn , waar by die Heeren (zoo het nodig

nescherm gedragen.

Na de brief zag men nog eenige staatwas) haar gedoente in dezen zeer wel zouden konnen regtvaardigen, buiten dat het houders met hunne groote Cobars, met
ook myn oogwit niet is, om my daar me-

krissen op zyde, en daar na quam de eer

ste Gezant, zynde de Ryxbestierder, maar
wy hier by de klare blyken van het groot een regte babok, en staak, metzes ringen
vermogen van onzen kleenen Staat in he
aan zyne vingers, in de eerste koets.

de te bemoejen. Dit egter is zeker, dat

Hy zat ter regterhand van den Heer van

Oosten (dat ik maar alleen toonen wilde

der Horst, tegen over welke Heeren ik

zien konnen,daar hare dienaaren na hun welgevallen, hoewel om wettige redenen, zoo

den Heer van den Heuvel, gewezen Bevel¬

een magtig Keizer van den throon afge

hebber op Ceylon, en de Heer Hasselaar,

zet, en een ander, die hen behaagde, e1

Sjahbander van Batavia, geplaatst zag
In de tweede koets zat de tweede Ge-

weer op geplaatst hebben. Een oppermagt

zoo groot, dat ik daar van geen weerga

zant, hebbende den Schepen Schepmoes

wete onder alle de Vorsten, die zich in 't

Oosten oit of oit gevestigd, en ontzag

aan zyn linkerhand, en regt tegen hun
over waren de Heeren Opperkooplieden ,

chelyk gemaakt hebben, en een vermogen

Storm, en Groesius.

in den Staat der beroemde Baraviers, waar

In de derde koets zaten Kapitein Wil-

by al de luister en magt der ouden en der

stede, en Kapitein Gallart, Stal meester

nieuwen in het Oosten niet het allerminst

van zyn Edelheid.

haalen kan.

Hoe stil nu in de tusschen-tyd van et-

Nieuwe

telyke jaaren de Soerabajaze broeders hunne zaken, by ’t aangaan van hun verbonc

vonken

van oorlog

En in de vierde waren de Kapitein der

Maleyers, Wan Abdul Bagoes, de Javaan
ze Tolk Blokkée, en de Cassier van t
Vierkant; dog den Onderkoopman Assen-

met den Prince van Balamboang, en met

delft, alleen reedagter uit. Buiten deze zag

het gebroed van Soerapati (gelyk daar na

men agter aan nog eenige Javanen, die den

klaar uitgebersten is; en met het heimelyk
verzamelen van hunne magt tegen den Ker

trop slooten.

Zy wierden binnen geleid door een dub- Hun be¬
bie rey Soldaten, van de Landpoort af handeling
in de ge(die hen niet vertrouwde) door toedoen tot aan des Opperlandvoogds huis. In d’

zer aanleggen mogten, was 'er de Keizer

Intrede der
Gezanten

van den
soesoehoe¬

nan A¬
1712.

der onzen, die daar ontrent, en op Passa

kleene galdery, by de vergader-zaal, ston-

roewan lagen, egter agtergekomen.

den aan wederzyden Sergeants met hunne

Men kreeg bericht van ’t Hof, by de
komst van des Soesoehoenans gezanten den
30 Augustus 1712, dat het daar niet hel-

hoorzaal.

helbaarden.

Na dat zy in de zaal gekomen waren,
wierden zy ter zyden de tafel van haar E-

der, en weer iets in til was.

delheden op stoelen, even gelyk zy in de

Ik zag deze twec Heeren toen inhalen,
zoo als zy in vier koetzen van staat voor

koetzen zaten, geplaatst, rondom met hel-

by myn deur, en alom zeer statieus door
de stad reden.

baardiers, in hunne kleederen van staar

dat toen roode scharlake mantelsover hun
gemeene kleederen waren, en nu roode

De eerste was de Ryxbestierder, Poes scharlake met goud geborduurde rokken
pa Nagara (dat is de bloeme der stad) en zyn) omstuwd.
Als zy hier nu pas inordre zaten, wier
de tweede Gezant Temanggong van Ban-

tang, en Tsjacra Djaja genaamd, zynde

den ’er ettelyke charges met snaphaanen,

de broeder van den Ingabei van Pacalo-

en elf kanon-schooten van ’t kasteel ge-

ngan, die wel de schranderste van de twee

daan, waar na de eerste Gezant door

zyn Edelheid wierd verwelkomt, die zig
Voor deze Heeren reed eerst de geheelt alleen maar wat oplichtte, het geen hy

geleck te zyn.

troep, die gemeenelyk voor den Opperlandvoogd ryd, als hy met de koets of
te paart uitgaat, in 't rood
Daar na zag men een trompetter van zyn

Edelheids helbaardiers, die zomtyds een

egter voor den anderen Gezant niet dede,

verwelkomende dien al zittende
De Raaden van Indien verwelkomden

hun ook, de een wat meer, en de ander
wat minder opryzende.

opblies. Na den zelven verscheenen eeni

De Kapitein der Maleyers het zakje,

ge Javanen met pieken. Toen weder eenige Toetombo’s (of doozen) der Gezan

waar in de brief des Keizers was, onttornt.

ten, door eenige van hun gevolg gedra-

gen. Daar na een piek van staat, met geel

en dien, na dat hy 'er uitgehaald was, overgegeven hebbende, wierd door den
tolk (die agter zyn Edelheid stond) niet

(de Keizerlyke verwe) bekleed, en door anders dan het opschrift opgelezen, en de
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zelve toen weer gesloten, om eerst ver- dog den 30 October, en den 28 Decem ae 1711.
taald te werden.

Gelyk de eerste Gezant een ongemeen

ber verschenen hier weder Gezanten van

dien Vorst, om zaken van gewigt.

de ander een zeer schrander Heer, die 't

Den 2 May 17 13 quamen zy met een
aanzienelyk geschenk , dat mede doer ge-

verstand, en de gemanierdheid, ten oogen

volmagtigden, nevens de Gezanten, inge-

stuurs en obbeschoft man was, alzoo was

uit zag, gelyk hy ook zeer vriendelyk, en haald wierd. In dit jaar wierd aan die
vrolyk was, vragende ten eersten in zeer

goed Portugeesch na een ieders naam.

Vorst een fraeje kameel, die ik den 21
Juny zag, vereerd.

Na dat zyn Edelheid hem door de Heer

Den 4 Juny quam op Batavia tyding Jangrana

van der Horst gevraagt had, hoe de ryst
op Java stond, zeiden zy, zeer wel; dog

dat Jangrana, Poespadita van Soerabaja weigerd
ten Hove
door den Keizer ten hove ontboden; dog

dat zy nog beter staan zou, zoo 'er wat

ongenegen was, om daar te verschynen
vaststellende, dat het hem daar even eens,
als zynen broeder, gaan zou.

regen gevallen was.
Na dit gesprek, en nog eenige andere
van dien aard (yan dat 't last Ryst nu tien

Den 19 Augustus kreeg men tyding

of vyf gegolden zou hebben) quam 'er wyn

van Java, en in 't byzonder van Rembang,
dat zeker Prins, en eenige Baliers ontrent

en andere drank, nevens pistaches, oly-

Passaroewan de E. Maatschappy weer ee-

Ryxdaalders gold, en anders ’er maar vier

te

gaan.

ven, krakelingen, en meer andere versna-

nige moeite wilden aandoen. Ook sprak

peringen, binnen, waar mede in een hals

men sterk van Soerapati’s oudste zoon, die

uur tyds de gezondheid van den Soesoe-

in Cadiri (daar zyn vrouw’s vader, Ca-

hoenan, van zynen opvolger (alzoo hy

tawangan, Landvoogd van Cadiri geweest,

zes zoonen heeft) in het ryk van Java, en

en onlangs overleden was) nu eenige tyd gevan de gezanten, gedronken wierd, waar leden, gekomen, en zeer eerbiedig behanna zy zeer plegtelyk weder uitgeleid, en deld was, zoekende in des zelfs plaats alna hunne verblyf-plaats ontrent de Nieuw- daar gevorderd te werden.
Op dien zelven dag hoorde ik, hoe zyn
poort in een ledig huis gebragt zyn.
Edelheid van Riebeck de Gezanten des
Zy waren gekleed in wambayzen, en lange broeken van staat, met goude passemen- Soesoehoenans aangezegt had, dat zy den
ten bezet, die hen op de hielen hingen.
zelven wilden verindagtigen, hoe zich de
De Heeren van der Horst, Hasselaar,
E. Maatschappy voor hem in de bres geen Groesius hadden hen eigentlyk van boort steld, wat zy gewaagt, hoe veel zy voor
hem verschoten, en wat hy daar op begehaald, en zy wierden door de Heeren
van den Heuvel, Schepmoes, Storm, en loofd had, daar byvoegende, dat hy dierde verdere, aan de poort van ’t Vierkant halven zyne beloften ook nakomen moest,
verwelkomt, gaande daar op, door de in daar zy niet weinig ingge, ingge, Kijal,
reyen staande ruitery van zyn Edelheid
dat is, ja, ja Heer op zeiden.
wat by den Sjahbander aan, daar zy eerst
Men zei ook, dat die zoon van Soerapa

een kopje thee, wyn, en wat tabak ge
dronken hebben, waar na zy in de koet

zogt, en dat hy met een leger by Passa

rent Paf-

zen getreden, en zoo door de Lepelstraat
de Zandzee, langs de Jonkers-gragt; de
Portugeesche Stads-Kerk, de groote Ri-

roewan lag. Men zond ’er den 21 Augu

saroewan.

vier, en de Heere-straat na ’t Kasteel ge-

reden, en by haar Edelheden gekomen
zyn.

Daar ziet gy nu, hoe men Gezanten op
Batavia inhaald.
De reden

Moejelykti weer nieuwe moette tegen den Keizer heden on-

Onder andere zaken, die deze Gezan-

stus honderd Europeërs na toe, en men

meende, dat de Eevelhebber, die daar lag,
die vonken wel dempen zou; dog dat ging
zoo glad niet: want den 23 dito hoorde
men, dat daar alles in rep en roeren was
met de Baliers, die zich ontrent Demon
onthielden.

Bevorens had Kapitein Boreel ordre ge-

ras hun

ten voor te stellen hadden, zag hun komst

had, om de verdre Baliers ontrent Pana-

komst.

(zoo men wil) meest, om haarer Hoog-Edelheden gzedkeuring en vast besluit on

trent Demon, ’t zy met geweld, ’t zy in

trent den rechten Kroon-Prins te hebben,

op dat men na ’s Keizers dood, die toen
ontrent 60 jaren oud was, geen moejelyk
heden daar over hebben, en van zyne op-

volging verzekerd zyn mogt, waar ontrent
de Koning van Bantam op deze wyze mede zorg gedragen heeft.

roekan, wat boven Passaroewan, en on

der minne, weer onder den Keizer te brengen.

Deze, nu aangesproken zynde, om zig
aan de E. Maatschappy te onderwerpen
en geen hope meer op Soerapati’s zoonen,
of hunne magt, die nu al geknakt was,

rana, en zyn broeder, of de Soerabaize

nebbende, namen dit gewillig aan, gevende zich zelven met aflegging van hunne wapenen (dat men van hen vorderde
over ; dog na zy dit gewillig gedaan had-

Princen, tot een aanstaanden oorlog maak-

den, liet hy hun dorp omcingelen, en al-

Het ander stuk betrof meest de gerug-

ten, wegens de voorbereidzelen , die Jang-

ten. Zy vertrokken eenigen tyd daar na; les, wat hy magtig werden kon, tegen
zyn

GROO T
1712. zyn gegeven woord, om hals brengen,
om zoo veel grooter buit voor zich onder
hen te maken.
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niet te stuiten, en dat de gezondene Solda- e 1712.
ten te weinig waren, om daar iets mede
te ondernemen, had men daar op de be-

Hy quam kort daar aan in’t jaar 1710 hoorlyke ordre niet gesteld, waar door
de vyand, baldadiger en stouter geworwereld tot hunne vergenoeging gedaan.
den zynde, zich nu van alle kanten begon

te sterven, en daar over wierd niets ter

Nu waren zy, alzoo hen dit nog op de
krop stak, na allen schyn gekomen, om dit

te vertoonen.

te wreken, en ten grooten getole op de Pas-

schoon de Soesoehoenan zich zelven me

van Balam

cebaan van Passaroewan, een kanon-schoot

de agt Vorst van Balamboang te zyn, h

boang,

Cit dit werk nu zag men klaar,

of twee van die plaats, by een gezameld.

dat De Prins

schynt on-

in der daad niets daar aan, maar van der nali te,
Wat daar nu af groejen zou, moest detyd dien Prins, zoo naauw met Socrapati ver-staanleeren.
zwagerd, niet anders dan kruit en lood te
Van veel meer gewigt was de tyding, wagten heeft
die men den 14 November kreeg, waar

Ook schynen deze Balamboangers veel

by men ook vernam de ware reden, waar

eer onderhoorigen van Bali, dan van den
Keizer van Java, te zyn, daar men veel

over deze mocite aldaar ontstaan was.

Zeker bediende van den Panombahan Gusti’s (of Heeren) maar ook eenen Guvan Madura, op Batavia gekomen, deec
sti Agong, dat is, een Oppervorst, heeft,
er dit verslag af.
onder welke al de anderen staan, gelyk men
De Landvoogd, zeide hy, van Wi- mede van die van Balamboang vast steld,
nongan, ontrent anderhalve myl van Gom-

te meer, alzoo hy alle zyne zaken met dien

bong (dat maar een half uur van Passaroewan is) wierd door de Landvoogd van
Gombong ontboden, om daar ’s Keizers

Koning beraadslaagt, behalven dat zy in
hunne maniere van dooden te verbranden,
geheel en al met de Baliers, en niet met

last te hooren. Hy quam, aldaar met

de Javanen, overeenkomen.

zyn statelyk gevolg, dog wierd hem ge-

Dat nu deze gewoonte niet nieuw, en
zegt, dat ’s Keizers brief in de Vesting van al oud by hen is, getuigde my zeker Stierden Luitenant was.
man van de E. Maatschappy, die Ae. 1691

De ander, hier op lont riekende, wilde daar niet ingaan, en keerde te rug. Hy
wierd vervolgd, en men maakte toeberei-

met een schip voor Balamboang leggende,
den Prins, die den 27 September overleden was, zeer plegtelyk zag verbranden.

ding, om hem aan te tasten; dog, hy

Dit geschiede eerst den 13 October, en

dat ziende, liet zyn volk'er op in vallen

van zyn vier honderd vrouwen wierden

sloeg hen op de vlugt, en keerde zoo we-

'er twee honderd en zeventig, ieder tus-

der na huis.

schen twee wagten gaande, en een tortel-

Daar op wierd’er een groot leger door
die van Soerabaja, Djapan, Madura, enz.

duisje, dat zy op haar hand hadden, eerst
latende vliegen, volgens zyn laatste wil

verzameld, van welke de Soerabajers de

gekrist, geloovende dat nu hare ziel met

rechter, en de Madureezen de linkervleu

deze tortelduifkens wel haast by des over¬

gel, volgens ’s Keizers last, hadden.

leden Princen ziel wezen zoude, dat zy

Dit leger, te veld komende, wierd door

door hun gestadig roepen, van kami da-

den Landvoogd van Winongan, onder het

tang Socsoehoenan, dat is, wy komen Soesoehoenan, schenen uit te drukken.

roepen van Amoc, Amoc (dat is, val aan

en sla dood) zoo moedig, en gelukkig
aangetast, dat de geheele rechter-vleugel

Ook geschiede dit krissen eerst onder de
korte ribben van de rechter zyde, en dan

zoo goed als geslagen wierd; dog, zien-

weder van boven by de linker schouder

de, dat de linkervleugel ondertusschen op-

schuins in.

trok, weken zy ieder ordentelyk na zyn

Daar beneven zyn deze menschen geen
Mohhammedaanen, maarnog volslage BaOndertusschen daagden daar de twee lische Heidenen, die geheel en al op zyn
zoonen van Soerapati op, van welke de Balisch gekleed, en ook in opzicht van hun

land.

een Maas Lambora genaamd, door zyn hooft-har zoo geschooren zyn.
zwager, den Prins van Balamboang, onDie Vorst liet zich toen nog Keizer noedersteund, met zoo veel volk afgekomen men (hoewel hy nu maar Prins van Bawas, dat zy Bangel, Calianjer, Gombong
amboang genaamd werd) en wilde toen al
en Pananggongan ingenomen, en den

met den Keizer van Java niet te doen heb-

weg na ’t gebergte van Malang zoodanig
bezet hadden, dat die van Passaroewan te

ster te zyn, en hem in magt niet te willen

land besloten, en ter zee niet heel zeker

ben, zeggende zyn eigen Heer en Mee¬

wyken. Uit al het welke men klaar ge-

De Heer Metzu, in zyn leven nog van

noeg zien kan, dat de Soesoehoenan van
Java hier niet te zeggen, en daar en bo-

alle deze zaken kennis gekregen, en aan-

ven, by deze vermaagschapping van dien

waren.

gewezen hebbende, dat deze, en de ver-

Prins aan Soerapati, een bitter vyand aan

dere onderneminge, door ’s Keizers magt den Balamboanger heeft.
Dit
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Dit werk van den nieuwen Javaanschen

A1715.

De E. Maatschappy, die hare bondge- 1715.

oorlog, al eenige jaaren aan een nog maar noten niet in de pekel laten kon, zond
onder de assche gesmeuld hebbende, be¬ dierhalven dezen Heer Chavonnes, als 2'
gon Ao. 1718 met een lichte vlam uit te van Java’s Noord-Oost-kust, die den 4

Nieuwen

oorlog op
Java 47.
1718

January met verscheide schepen, en veel
volk na Madura vertrok, en ’er eenige tyd
de dood van hunnen oudsten broeder te met zyn schip gelegen hebbende hoorde,
wreeken, en om zich onder die naam (aldat de ongeduldige Prins van Madura onzoo zy op ’s Keizers menigvuldige bevelen dertusschen, zonder na de hulptroepen der
niet aan 't Hof verschynen wilden) ook
Baliers te wagten, met die twee andere
onafhankelyk van den Soesoehoenan te Princen slaags geweest was, meenende hen
bersten.

De Princen van Soerabaja, genegen om

maken, verschenen nu van zich zelven met

op het onvoorzienste te overrompelen.

een zwaar leger te veld, waar by nog dat

Dit viel geheel anders uit, als hy gegist
had. Hy wierd zelf zoo deerelyk geslagen, dat hy genoodzaakt was met zyn

van den Prins van Balamboang, en van
Maas Lambora, hunne oude vrienden en

nieuwe bondgenooten, quam, die zich alle zoon, broeder, wyven en kinderen, in

openbaar tegen den Keizer van Java op-

eenige visschers vaartuigen de vlugt te ne-

wierpen.

men , om zich aan de Hollanders, om niet

Dit gaf ten eersten weer een geweldige
nis hier
belemmering op Batavia, zoo voor haar
over op Ba Edelheden, als voor de ingezetenen, alOnistelte-

tavia.

zoo Java hunne koorn-schuure is.
Zyn Edelheid de Heer van Zwol, die

in de handen zyner vyanden te vallen, over te geven, alzoo hy van deze twee qua-

de zaken dit nog het best keurde, gelyk
het waarlyk zou geweest zyn, zoo hy het
naderhand niet zelf verbrod had.

geen oorlogs-man, maar een groot staat-

Hy quam dan aan ’t schip van de Heer
Chavonnes, die hem zeer wel ontfing, en
volgens de vastgestelde wyze onder de Javanen, hem zyn broeder, en zyn zoon,
merd gevonden, zonder dat ’er deze van
ava, die nog veel erger was, behoefde ieder hunne kris behouden liet; terwyl
by te komen, alzoo toen die Ryst-kamer alle de anderen de wapenen overgaven.

kundige was, had zich genoeg met den
oorlog van Malabar nu eenigen tyd belem-

ten eersten als gesloten, en alle toevoer

Hy plaatste den Prins in de kajuit, en

van nodige voorraad, die 'er anders in overvloed dagelyks aanquam, eensklaps

zette een schildwagt met bloot geweer

weer afgesneden wierd.

Ordre daar
critent 9e
steld.

Alles was in rep en roer, en daar moest

daar voor

De zoon gaf hy op ’t half-dek, en de
oroeder op den overloop een plaars, stel-

en eersten ordre gesteld werden, om volk
en een Veld-Heer daar heen te zenden

lende den Vaandrig de la Rose by hem.

waar toe de Heer Johan Frederik Gobius,

vonnes een bode na den Veld-Heer Gobius,

Oppergezaghebber van Java’s Noord- Oost-

zoo om dien Heer kennis hier af teg van,
als om hem te raden, dog wel op zyn hoe¬

kust, gekoren wierd.

Onder de Kapiteinen, die mede der-

waards togen, was de Heer N. Pasques
Chavonnes, toen maar pas van Kaap der
goede Hope op Batavia gekomen, daar hy

Ondertusschen zond de Heer de Cha-

de te zyn, geen gedagten ter wereld heb-

bende, dat hy zelf zoo na aan zyn lood
Was.

Daar op ging hy met eenige der voor
als Kapiteingelegen had; dog hoe die wak- naamste van ons in de schippers hat, om
kere Heer hier buiten eenigen toeleg op te overleggen, wat men nu verder te doen

Opstand
der Madureezen.

zyn leven, zeer gevallig en byzonder ongelukkig aan zyn dood quam, zullen wy
omstandig, by het gene den 21 January
1718 van Soerabaja geschreven wierd,

had.

zien.

Chavonnes kennis van hunne over winning,
en van de vlugt van de Prins van Madu-

Hy was met het schip Oestgeest na Soe¬
rabaja gezeild, en 'er behouden ontrent ge
komen, na dat men bevorens al ontwaard

Terwyl zy hier mede bezig waren, quamen de twee andere zegenpralende Princen ook aan dit schip, om den Heer de

ra, te geven, hoewel zy niet wisten, dat
hy en de zynen daar al aan boord waren.

had, dat de Prins van Madura zich niet

De Prins, die hen door de kajuits-

langer aan den Keizer onderwerpen wil-

vensters van verre aankomen zag, gelyk

de, en zich dierhalven, eene lyn met de zyn zoon hen ook van ’t half dek gewaar

Soerabaysche Princen trekkende, tegen de
twee andere Princen van Madura, te we-

wierd, stelde vast, dat zy, by aldien die
Princen aan boord quamen, zekerlyk ver-

ten, die van Sammanap, en van Pama-

loren waren.

cassam, bondgenooten der E. Maatschap-

De zoon, dit niet willende afwagten,

py, openbaar aangekant had, om door

riep aanstonds amoe, trok zyn kris, en

hulp van eenige Baliers (zekerlyk die van
den Prins van Balamboang, en van Soe¬

zwaar.

rapati’s gebroed) die hy te hulp riep, zig
volslagen meester van Madura te maken.

quetste den Vaandrig de la Rose, dog niet
De oom, die op den oversoop was, 't
geschreeuw van zyn neef hoorende, en
hem

GROO
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1715. hem in nood ziende, trok mede zyn kris
met een vervaarlyk geluid, het welk de

Prins zoo van zyn broeder, als van zyn

zoon, klaar gehoord hebbende, zonder
dat hy wist, wat 'er gaande was, zeide hy alleen, roept myn zoon amoc, ik dan
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rigt te hebben (hoewel hy de meeste tyd A' 1721.
van zyne regeering in oorlog geweest
was) overleden zynde, quam zyn oudste
zoon, Mangko Nagara, met de naam van
Amangkoerat de Ile. in zyne plaats voe
rende verder den eernaam van Soesoehoe-

ook. Daar op vloog hy als een woedende

nan Amangkoerat Sinapati Ingalaga Ab-

tyger met zyn ontbloote kris uit de kajuit,

dul Rahhman Mohhammed din il Cobra

quetste den schildwagt van agteren doo- Sahidin Panatagama, welke laatste titels
delyk, en liep in die woede de trap by de (de naam alleen uitgezonderd) zyn overle-

bezaans mast toen juist op, als de Heer

den vader mede gevoerd had.

Chavonnes, op al dit geroep,met de degen in de vuist buiten de hut gesprongen

genoot niet lang, na dat hy op den throon

zynde, die trap afliep, in welk afloopen
hy van den Prins in zyn linker zyde tot
aan zyne long toe gewond wierd

Deze Vorst, een Prins van 40 jaren,
zyner voorvaderen gestegen was, die rust,
die hy zich zelven verbeeld had.
Weder van

Zyne twee jongste broeders stonden ten

Hoe groot nu zynequetzure was, belet- eersten al na zyn leven, die aanstonds eer een andere
kant bete dit hem egter niet, dat hy dien Prins grooten aanhang van alle kanten kregen, gonnen.
een zware wonde boven in de borst toeen in staat geraakten, om weer nieuwe

Dood van
de Heer

Chavou¬
nes.

bragt, dat hen beiden, zoo wel getroffen,

bewegingen tegen hem te maken, waar

van dien trap deed nederstorten

door dan de E. Maatschappy, en haar Edelheden Gbuiten welkers goedkcuring ik

Zy kregen nog eenige wonden, van
welke de Prins aanstonds ’er na, gelyk

niet geloove, dat hy op dien throon ge-

de Heer Chavonnes van de zyne ’s nagt.

klommen is) weder in een nieuwen en voor

ten elf uuren overleden is

Dus stierf de Prins, om dat hy nu vrees-

Batavia zeer ongemakkelyken oorlog ingewilkeld zyn, die buiten allen twyffelzeer

egter te zullen moeten sterven ; daar hy

vecl moeste geven zal.

de

Den 20 January 1722 wierd my van Ba

Nieuwe be¬

nogtans geen grond toe had, had hy zig met
de zynen maar stil gehouden, loopende in een

tavia geschreven, dat 'er kort bevorens ne

zekere dood, om een onzekere te ontgaan

gen van de Javaanze wederspannelingen ge-

maar die ongelukkige Heer Chavonnes,

kregen, waar onder 'er twee waren , diegen op Ja¬

die daar nog geen vyand, zoo hy meende.

den Keizer van Java al zeer na in den bloe-va.

egingen

der weder¬
pannelin-

de bestonden, die voor hem gebragt, en
ontfangen, en zoo minnelyk gehandeld tot zekeren tournoy of Rendag bewaard
had, en op wien het juist niet eigentlyk zynde, heeft hy die toen op de pascebaan doen brengen, en na ’t rennen, niet
gemunt was, vond hier, tegen alle gedag
had gezien , die dezen Prins zoo beleefd

ten zig doodelyk gewond, eer hy eens

wist, wat 'er te doen, of wie zyn vyanc
Hoe dit

geloopen
2y.

Gelukkiger quam de la Roze 'er af, die
den zoon, na een korte wederstand, ter ne-

wigten betoonen konden; waar na eenige

derkapte; dog de oom wierd levendig ge

daar geboeid in een rye zaten, aangevallen

cen, met het verder gevolg dezer Madu

zyn, en hen in weinig oogenblikken ter

reezen, na den Veld-Heer Gobius gezon-

dood gebragt hebben Eenige van hen

was, die dezen oom aanstonds deed krissen,
en zyn hoofd met die der twee andre Prin

cen, en al hunnen stoet van wyven, kin-

meest ten

cinde.

deren, en hun verder gevolg, na den Kei¬

ophield, meende men dat wel in't korte

of van zelfs smelten, of dat het eene Hoofd,

Den 19 October 1720, schreef my
de Heer Gobius een briefje, tot onderhouding van onze oude goede vriendschap,

van Soerabaja, en door het dempen van
den hoogmoed dezer Soerabaize Princen,

’s Keizers

dood.

wierden nog begraven; maar de meeste

bleven ten proy der vogelen daar leggen.
De kleene aanhang van hen, die zig
nog hier en daar in 't Malangs gebergte

zer zond.

waar by zyn Ed. my bekend maakte, dat
den oorlog van Java door het overwinnen

Door

Grooten met de bloote kris op hen, die

vat, en benevens de twee lyken der Prin-

den, alwaar de Ryxbestierder des Keizers

Den oorlog

eindelyk opstaande, ook belast, dat, die
eenige liefde voor hunnen Vorst hadden,
dit nu openbaar met het straffen dezer boos-

WaS.

verder af-

alleen veel smaadheden laten aandoen; maar,

dat men oordeeld nu nog maar overig te
zyn, wel haast in onze handen raken zal.

Dit was wel de gissing; maar den 28
Maart des zelven jaars schreef my die zelve vriend , dat die vonken nog niet al te
wel scheenen uitgedoofd te zyn, vermits

de vyand ontrent het Malangs gebergte

in October 1718 zoo goed als geëindigd

weer by een verzameld; en onlangs weer

was, had zich niet kort daar na weder een

te voorschyn gekomen, en bezig was met

andere en nieuwe donkere wolk opgedaan

alles, wat op t veld stond, onder hun be-

De Soesoehoenan Pakoebowana in Fe

reik, jammerlyk te verwoesten, weshalven haar Edelheden den 27 dito besloten

bruary 1719, in den ouderdom van 71
jaren, na een bestier van 16 jaren, en na
weinig, dat gedenkwaardig was, uitgeIV. Deel.

hadden, om eenig versch krygsvolk tot

ondersteuning van onze krygsmagt, aldaar
Dd

af
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af te zenden, gelyk zy ookden 28 na boord en Javaans zyn uitgekapt deze woorden ' 1722.
uit een verfoejelyke gedagtenis tegen den
gegaan zyn; zoo dat hier de zaken nog
gestraften landverrader, Pieter Erberveld,
geenzins zoo klaar staan, als men zig verzal niemand vermogen ter dezer plaatze
beeld heeft.
Hier by nu is (zoo my die zelve vriend te bouwen, timmeren, metzelen, of plan-

1722.

in dien laatsten brief schryft) nog een veel ten, nu , of ten eenigen dagen. Batavia
den 22 April Ao. 1722. Vier Javanen,
heilloos verraad nog tydig onrdekt, waar of Inlanders, Madja Praja, Sara Soeta,
by zeker gespuis van Godvergetene schel- valias Wangsa Soeta, Anga Tsitra, en

grooter gevaar voor de stad Batavia, en een

men besloten hadden deze stad te overval

Layea genaamd, wierden mede metgloe¬

len, en Batavia tot een bloed-bad te ma¬

jende tangen, als boven, genepen, de
regterhand afgekapt; maar levendig na

ken.

eerst deze en gene menschen in eenige

buiten gebragt. Tien Inlanders, Baliers,
of Javanen, wierden de beenen enarmen

thuinen te overrompelen, en eerst hen, en

aan stukken geslagen, en moesten zoo,

By hen was al een dag vastgesteld, om

daar na alle anderen te dooden; dog het

zonder de slagen op de borst of kop, ster-

lekte nog tydig uit, en men kreeg in een

ven; wierden levendig na buiten gebragt,

thuintje zeer dicht, of op een na, by de

dog waren alle al voor den avond ten 6

thuin van zyn Edelheid de Heer Zwaar-

uuren dood, drie Javaanze vrouwluiden,

dekroon gelegen, en den schurk Pieter Er-

Toembar, Gambrck, en Mita, zynde

berveld, een Mixties, toekomende, pas byzitten van de voorsz. wierden geworgt.
drie dagen voorden bestemden dag hem zelf De voornoemde tien gerabraakteJavadt Hoofd van deze bende verraders) met

nen, enz. waren aldus genaamd, Carta

eenige van zyne vloekverwanten, en na-

Naja, Anga Sarana, Carta Singa, Singa

derhand nog ontrent 30 stuks der zelven Ita, alias Marangi, Sara Pada, Maja
gevangen, van welke deze Erberveld, en 3 Djaja, Wangsa Dita, Pandjang alias Wi¬
eenige andere, het voorgenomen verraad

reeds bekend hadden.

Ook had men ontdekt, dat zeer veel

sa Soeta, Carti Wangsa, Singa Patra.

Deze zestien persoonen, of schelmen.
zyn voornemens geweest meteen grooten

Mohhammedaansche Priesters,en een groo¬

aanhang van zulken soort, op Nieuwe-

te menigte andere, die nu reeds gevlugt,

jaars dag jongstleden, Batavia af te loo-

hoewel ’er 2 of 3 van gevangen waren,

pen, en alle Christenen, zoo Euro-

hier mede deel aan hadden.

pianen, als Inlanders, op een grouwc¬

Naderhand heeft men vernomen, dat zy

lyke wyze te vermoorden, dog de Moo-

wel 17000sterk waren, waar van de voor-

ren, Chincezen, en verdere Heidene-,

naamste egter gevat,en op de volgende wyze

indien zy zich onderwerpen wilden, te

tzoo my den 3July 1723 door een vriend

medegedeeld is) geftraft zyn.

spaaren , en om dat die vrouwlieden

zulx ook geweten, en niet aan den dag

gebragt hebben, zyn zy geworgd.
Kort verhaal vande zware

justitie, die in April Ao.

Den 24 April Zondag, wierd ter ordre van de Hooge Regeering in alle Ker-

1722 op Batavia over ée

ken God de Heere voorzyne genadege-

nige verraders gedaan is.

dankt, dat deze zamenzweeringe uitge-

komen was, en dat de boosdoenders in
De hoofi-

27

naamd Pieter Erberveld, oud59

verrader

Erberveld
op Batavia
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gerecht.

En 22 April wierd een Mixties, gejaren, en een Javaan, Cartadria, alias

Radeen genaamd, met gloejende tangen
t vleesch op zes plaatzen uit het lyfge-

hun quaad voornemen verhinderd waren.

De almogende zy gebeden ons voor diergelyken onderneming meer te behoeden.
Ten dage van de justitie wierden nog zes

van dien aanhang gevangen genomen, en

nepen, de regterhand afgekapt, ’t hart op den zelven dag wierden nog een auit het lichaam gehaald, en in ’t aange- mokspeeler of moordenaar gerabraal't,
zicht geslagen, 't hoofd afgehouwen en een opgehangen, mitsgaders 12 Invervolgens gevierendeeld, en de stukken
en hoofden buiten de stad op verscheide

landers gegeesseld, en gebrandmerkt.

Plaatzen tot een schrik, en voorbeeld
voor anderen opgehangen, mitsgaders

meesters van Tandjong Poeras (of vaar-

Den 25 April wierden negen quartier-

het huis van Erberveld, staande voor

tuigen, die tot het lossen en laden der
schepen gebruikt wierden) opgehangen

aan op de weg van Jakatra, onder de
voet gehaald, vernield, en terzelver plaat-

over het steelen en verkoopen van spece¬
ryen uit de vaartuigen, hen toevertrouwt

ze een gedenk-tecken gesteld, opgemet-

en vyftien zwarte Inlandze Christenen,

zeld van steen, een doodshoofd daar bo-

om dat zy die gestolene speceryen ge-

ven op, met een pen daar door verbeel-

kogt hadden, en de kooplieden of heel¬

dende het hoofd van bovengenoemden
Erberveld, en een blaauwe zark in de

ders van zulke dieveryen waren, mede
opgehangen.

zelve staande, waar op in ’t Nederduits,

Een dito quartiermeester, en een kon¬
sta-

GROOT

A1722. stapels-maat, zyn over het steelen en ver-

JAVA.
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Zulks ’er in deze weck 2 Europianen 1723.

koopen van buskruit opgehangen, en

I Mixties,

drie matroozen daar over gegeesseld, en

en 35 Zwarten, of

gebrandmerkt. Een Soldaat wierd over

Inlanders, en dus te zamen 4S stuks gerecht,

begane manslag geharquebuzeerd, of en met de dood gestraft zyn, dat by mendoodgeschooten, mitsgaders nog eenige schen geheugen in dier voegen hier niet

zwarten gegeesseld, en gebrandmerkt.

gebeurd is.

Men zond my den 25 September deszelven jaars, dit volgende Gedicht op dezen
Erberveld.

TER GEDAGTENIS
Van het vervloekt schelms verraad, gesmeed

DOOR

PIETER ERBERVELD,
Tegen de Stad BATAVIA Ao. 1722.

ONtmenscht gebroed, gevlockt, gedoemd door vier en staal
Te sterven op t schavot; hier stond wel eer uw wooning.
Hier hoopte gy wel eer uw ingebeelde krooning,
Het Vorstelyk gezag, de Koninglyke praal.

Hier fmeedde gy het stuk met uw verdoemde sielen,
Dat Mahomeds geslacht, belust op Christen-bloed.
Was t niet door ’s Hemels magt genadelyk behoed.
Hoe bad gy niet gepoogt den Batavier te ontzielen.
Nu daald de straf alleen op uwen gryzen kop.

De lamme leden zyn verdeeld, en opgehangen
Ten proy van Rave, en Gier aan opgeregte stangen.

Zoo staat het schelms verraad, wanneer het is in top.
De puinhoop van uw buis, vervloekt in alle eeuwen,

Dient tot gedagtenis voor den nakomeling
Hoe ’t zelve, en al het uwe , in uw verraad verging.
Nu hoord de jammerpoel uw afgepynigd schreeuwen.
Vervlock met my dit stuk, wie t immers ziet of boord.

En dank den Hemel-voogd, die 't schelmstuk heeft gestoord.
L. V. B.
Die verrader, zoo my zeker Heer schryvens van den 20 January 1723,van
schryft, is waarschynelykst (schoon een Batavia bericht wegens den oorlog van
Java, dat een der drie Hoofd-muitersPa¬
Christen in naam) als een Mohhammengerang Blitar, overleden was; dogdat
daan, en zonder berouw gestorven.
Of nu dit vuil gebroed niet wel voor- de andere twee, nevens die van den aangehad heeft, om zich by de wederspanne hang van den gekristen Prins van Soeralingen op Java te voegen, en of de vlug-

baja, zich onder de bescherming van den

telingen der zelve zich niet nog wel daar Prins van Balamboang begeven hadden
by zullen zoeken aangenaam te maken en derwaards gevlugt waren, niet veel
(vermits zy dog elders niet wel een goed goeds uitbroejen, en Java dus nog lang in
henen komen zullen zien) moet ons de tyd

leeren; maar indien hun ontwerp voort

beweging houden zal.

Dit zyn de laatste tydingen, die wy

gang gehad hadde, het zou’er elendig met met de Oost-Indische vloot Ao. 1723 hier

die schoone stad Batavia, en zoo veel dui- ter Reede gekomen, ontfangen hebben,
waar mede wy van ’t verhaal der zaaken
zend ingezetenen, uitgezien hebben.

Nog later ben ik door een vriend, by van Java in het algemeen, alzoo wy nog
Dd 2

van

212

A 1723.

BESCHRYV INGEvAn &amp;c.

van Bantam, en Batavia in het byzonder
spreken zullen, zouden afscheiden; ten

ware wy noodig oordeelden hier by te
voeger , die opmerkelyke, en voor de E-

Den 19 July daar aan verschenen zy A. 1723.
op Batavia. De Cartasoeraze Prins, of
de broeder des zelfs, en het zoontje van

den Keizer, wierd in’t logement der Ge

Maatschappy zeer voordeelige tyding, die zanten by de Nieuwpoort geplaatst; dog
men op Batavia den 26 May 1723 kreeg, die van Soerabaja kregen hun verblyf bo-

namentlyk dat de wederspannige Princen

op Java, waar mede men tot nog toe had

ven ’t Vierkant, en Soerapati’s zoon wierd

op de punt de Diamant geplaatst.
Zy waren met hunne wyven en kinde

moeten oorlogen, zich met al het hunne

op de bescheidenheid der E. Maatschappy ren 44 persoonen sterk.

De Keizerlyke Erf-Prins, die mede

hadden overgegeven.

En dewyl de schadelyken oorlog van

onder de rebellen geweest was, is, tot nader ordre, onder de Heer Dubbeldekop

Java nu daar by ten einde was, vonden

Commissaris, Commandeur, en Hoofd van

haar Edelheden den 5 July goed, een Be¬

de-dag tegen den 10 dito te ordonneeren Java’s Noord-Oost-kust, gebleven, en dit
om God voor die byzondere genade te is het laatste, dat wy van de zaken van Java weten te zeggen.

danken.
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BESCHRAYINGE
VAN

SAN

H.

VIERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
DAntams beschryving. Is niet zeer roemwaardig. Waar en hoe het legt. De stad
Din platte grond. De schryver ziet die Ao. 1694. Werd beleefd van 't Opperhoofd
ontfangen. Speelwyk beschreven. En ook verder de stad. t Kasteel. ’s Konings Hof.
De Moorsche Tempel. Bantamze zaken. Bantam, en des zelfs Koningen, op zich
zelven. Oorspronkelyk van Sjeich Ibn Moelana. Hunne naamen. Wat landen onder hen stonden. De onzen Ao. 1506 hier verscheenen. Werden wel ontfangen. Ma¬
ken een verhond met de Landvoogd. De Bantammer bedriegt de onzen, waar op zy
hem dreigen. Houtman met eenig volk gevangen. Gevaar der onzen bier door. Ver-

dere zaken ondertusschen voorgevallen. De onzen werden voor 2000 Ryxdaalders gelost. En verzeilen van daar. Van Nek beter ontfangen Ao. 1598. En de dappere

Wolfert Hermanszoon Ao. 1602. In ’t zelve jaar en 1603 onze eerste kooplieden daar

vast geplaatst. Een steene logie Ao. 160; vergund. Eerste Opperhoofd, en zyne vervangers tot Ao. 1619. Geveinsde behandeling der Bantammers met ons Ao. 1624. Wie
hier Ao. 632 lag. Sulthan Agong werd Ao. 1634 Koning. Leeft met ons in gedurige vyandschap. Ao. 1659 een vast comptoir weer opgericht. Naamen der Opper-

hoofden. Sulthan Agong doer Ao. 1679ons comptoir afloopen. En geeft A°. 1680 2yn
Ryk aan zyn oudsten zoon over. Die Gezanten aan haar Edelbeden zend, om kennis
hier af te geven. Die genoegdoening over de geleden schade eisschen. Handeling over en
weder. De vrede werd getroffen, en de Koning erkend, zoo by ons, als by die van
Engeland. Misnoegen tegen den jonge Koning. Waar op de oude voorneemd hem weer
af te zetten. Tast hem Ao. 1682 aan, verbrand de stad. En belegerd den Vorst in zyn
Kasteel. Die haar Edelheden om hulp verzoekt. Die hare bemiddeling aanbieden. De

Heer St. Martin last gegeven, als Veld-Heer, om den jongen Koning te helpen. Rivieren door de onzen bezet. En de vyand verjaagd. ’s Konings agting voor ons. Die op

ons verzoek, de verdere Europeers genadig bejegent. Hoe de Koning verder met de Engelschen handeld.

dat wy ’t Eiland Java,

a36

a

T2

24

tam, maar Bantan, dat klaar op hare munt,

5met de zaken, van tyd en in hare schriften van staat, te zien is.
Het is een van de oudste en van ouds hantams
i6 tot tyd daar in voorge&a vallen, beschreven heb-

Cy

ben, zal ’t nu ook eens
* 4a
N9. P.tyd werden, om van de

her beroemdste steden, niet alleen van Ja- beschry-

va, maar zelfs van ’t geheel Oosten. Eenving.
stad, die in’t Javaansch zoo veel bedied,

steden Bantam en Bata

als een plaats, die alles heeft, en bezit, of

via, van welke wy beloofd hadden int

daar niets ontbreckt, alzoo dat woord zyn
oorspronk van ’t woord Antam heeft, dat

byzonder te spreken, zoo kort ons mogelyk is, te handelen, en de zaken, betrek
king daar toe hebbende, in hare nette or
dre voor te stellen.

zyn, in wezen zyn, in zich hebben, be¬
tckend.

Sulthan Agong lietze naderhand, op de

Vermits Bantam buiten alle tegenspraak raad van een Priester, Soera Soan, dat een
kloek, een deftig onthaal betekend, noemen; dog Sulthan Hhadij heeft na den
De rechte naam dezer stad is niet Ban- oorlog by Gonge-slag verboden, dien naam

de oudste in tyd is, zullen wy daar aan
ook met reden den voorrang geven.

meer te noemen.

Da 3

Het
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heb die stad 4.. 1694, wanncer ile De schry-

Het is een stad, waar op van oude ty-

den , een grooten handel en vaart van
zeer veel Oostersche en Westersche vol-

Waar er
hoe zy
legt.

zeggen, te voldoern, hoewel ik my onge

nooten en nagelen, die zy zelfs uit Banda

meen in myne verwagting bedrogen vond
Werd belk wierd van 't Opperhoofd aldaar,de
leefd van
Heer Wanderpoel, zeer beleefd ontsangen. Opper

om myne nieusgierigheid ontrentcen
stad, van welke ik zoo veel had hooren

die my zyn tafel en wooning tot myn ver
blyf, in de Vesting Speelwyk, aanbooo

't

hoofd ont-

faugen.

andere melden) plagt zy wel twee Engel¬

sche mylen lang te zyn; dog daar gelykt

VrouW.

lk was’er voornamelyk gegaan, om te

Om nogtans de waarheid van die stad te zien, of ik gelegenheid zou konnen bekozeggen, zoo moet men, die gezien heb-

men, om gehoor by den Koning te kry-

bende, bekennen, dat zy in zich zelven

gen, en dien Vorst te zien; dog dat was

niet waardig is, om daar met zoo veel
roem, als zommige doen, af te schryven.

op die dag (zoo my Kapitein Cuffeler zei

Zy legt in ’t midden van een groote bogt
ruim O. en W. zes mylen breed, en vier

mylen van Poelo Pandjang (of’t lang Eiland, dat recht tegen over de stad legt
diep. Ten Oosten van Poelo Pandjang
heeft men nog twee Eilanden, groot en

de, die toen in ’s Konings kasteel lag on-

mogelyk, en ik kon, alzoo de vloot ’s nagts
er aan vertrok, niet langer blyven

lk vond, als ik ontrent de stad

Speelwyk

quam

aan de mond der Rivier de Vestin Speel-

dwingen.

Het was in ’t eerst maar een gemeene

en bewesten’t zelve, dog al Zuiden aan

zee-punt, tot dekking van den boom dienende. A°. 1680 was die met eenige pallissaden omheind, en had toen de gedaan-

'er af, in ’t Westen, nog een Eiland
Hollands Kerkhof, en twee groote mylen

te maar van een gemeene Pagar, dog Ao
1686 is dit met een steene muur gedekt

ten Oosten, twee andere, de twee Eilan

en naderhand tot een net vierkant, waar
af ieder zyde ruim 30 roeden lang is, ge-

den genaamd, die zamen die groote kom
of vlakke baey zoodanig dekken, dat men

bragt. Het is nu langwerpig vierkant

daar een schoone Reede voor een groot
getal schepen heeft, die daar op twee of

heeft een zeer hooge muur, vier punten

drie vadem, zeer goede grond, ten anker

komen, en zeer veilig leggen konnen.
De stad in
De stad zelf legt op een laag land, en
als aan de voet van een zwaar gebergte

beschreven.

wyk leggen, die, hoewel niet heel groot
egter in staat is, om de geheele stad te

nog twee andere Eilanden zonder naam
nog zes andere Eilanden met eenige droog
tens, en naast aan de stad, een kleene myl

grond

Cn

gelyk ik my daar van bediende, vindende daar ook D. Costerus met zyne huis

kleen Madi genoemd, gelyk vlak 'er voor

platte

. 1694.

men; maar voor al om den handel van de

zy nu niet na, alzoo zy zedert verbrand is.

dig

ver ziet die

het fraeiste van dien te beschouwen

va, gingen haalen, waar van de stapel or
Bantam was, en waar door die stad onge
meen plagt te bloejen. In de vorige tyden (zoo Herbert onder Ae. 1678, en meer

roemaa

ben
On

keren geweest is, die niet alleen om de
peper, aldaar, of vallende in de landen
die onder de Bantamze kroon staan, qua

cn Ternate, nevens andere volken van Ja¬

Is niet zee

na ’t vaderland ging, gezien, en
'er een dag en een nagt geweest

en twee halve maanen, die vry wel ’er uitzien.

Het heeft een hooge kat met 5, en een
groote batery met 10 stukken voorzien
waar mede de onzen alle andere werken

dat zig agter de zelve, vry verre landewaard der stad volkomen konnen dwingen, hoe¬
in, opdoer (gelyk men ook na ’t Westenen
het Oosten veel gebergte daar heeft) dat
het aangenaamste gezicht van de werelc
aan deze stad, voor al van de Rheede,

jeeft. Wy vertoonen die in haar platte
grond by Ne. VI.

Zy legt 24 mylen de straat Sunda, in

(dus na taloude Sunda Calappa genaamd

danig de Zuid- en Oost-hoek ook op ha¬
re bolwerken zeer wel van kanon voorzien zyn

Op die kat heeft het Opperhoofd een
fraeje wooning, tot welke men met cenige trappen opgaat, en waar van men een
schoon gezigt in zee heeft.

Beneden langs de gordyn na de Oost-

dog naderhand beter met de naam van Jaka¬
tra bekend) en van Batavia 12 mylen, van

kant woonden de Opperkoopman, Fiscaal

waar die straat, Oostelyker op haren naam

goede wooningen , en verder had men daar
rondom een groot plein, en langs het zel-

verliest.

en meer andere bedienden, in redelyktc

Aan wederzyden van de stad heeft men
ve veel palhuizen , om de goederen der
een Rivier, die beide ontrent een myl 'er E. Maatschappy te bergen.
af in zee uitwateren. Midden door de zelZy wierd Speelwyk (zoo men wil) na

ve loopt 'er mede een, die wel de groot-

de Heer Opperlasdvoogd, Speelman, ge-

ste, hoewel zy (gelyk ook de andere) niet naamd.
zeer diep, en maar voor kleene, en platDe stad nu van binnen vond ik zeer slor- En ook
gebodemde vaartuigen, van gebruik is dig gesteld, en zonder eenige ordre, hebstad.
die gemeenelyk maar met een bamboeze

verder de

boom gesloten werd.

bende aan de zee-kant een redelyke hooge

en dikke muur met eenige punten, waar
af

B
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Henrik Lucaszoon Cardeel, gebouwt is,

ste, die ook van steen in ’t vierkant op-

een gewezen Metzelaars Baas, wel eer in

gehaald, en van 10 stukken voorzien is

dienst der E. Maatschappy ; dog acht of

De zes grootste ziet men na de zee-kant

tien jaaren bevorens na Bantam weggeloo-

de drie kleenste na ’t Westen, en een na

Men ziet’er drie voorname straaten, die

pen, alwaar hy van den Koning in gunst
aangenomen, Moors geworden, en zedert
Pangerang Wiragoena genoemd is. Naderhand is hy tot ons wedergekeert wecr

alle op de Pascebaan uitkomen, en daar in

Christen geworden, en den 16 October

Oosten. Men heeft daar ook een groote
steene ophaalbrug over een Rivier.

ren uitnemend slegt, bestaande meest uit

1711 op Batavia overleden, gelyk zync
veduwe naderhand aan Meester Krytenberg hertrouwd, en nog buiten de Nieuw-

gespouwe bamboezen, heele rieten, en ook

poort woonagtig is.

veel calappusen andere boomen; maar alle de huizen, die ik in deze stad zag, wa-

uit Calappus-boomen, die zy maar met

Het hof is langwerpig vierkant, heb-

klei toegesmeerd, en met kalk bestreken
hebben, van welke zommige met pannen;

bende vier bolwerken, en tusschen ieder

dog de meeste met atapofcalappus-bladen.

wel voorzien. Men gaat in t zelve over
een brug, onder welke de Rivier Tanara

gedekt waren

Ik weet niet, dat ik een goed huis (uit-

een halve maan, zynde met geschut zeer

loopt.

genomen van den Kapitein der Chineezen,

Ik had dit pragtig gebouw gaarne van

dat groot is) in de gansche stad ontmoe

binnen gezien; maar daar was toen geen
gelegenheid. Men zei my, dat het uit
veel fracje vertrekken, alle op zyn Hol
lands gemaakt, bestond, die ook meest

heb; dan alleen in de straat, waar medt

men regt uit na ’s Konings hof gaat, daar

ik voor aan, digt by Speelwyk, ter linkerhand, een hooge steene muragie, waar

op zyn Nederlands opgecierd, en van dier-

in ook een steenc Toren was, die men

gelyken huisraad voorzien waren

van verre in zee al ontdekt, en ter regterhand recht 'er tegen over, nog een zeer

brug heeft men den Moorschen Tempel

donkere steene wooning, met zeer groote

Ter rechterhand van de voornoemdeDe Moor
sche Tem-

een vierkant groot en aanzienlyk gebouw
van hout, voorzien van vyf verdiepingen
of daken, die hoe langer hoe kleener vol¬

getralide venster: gewaar wierd, daar in
men my zeide, dat in vorige tyden de Engelzen, of wel andere Europische volken,

gens de wyze van alle de tempels der Moo¬

zouden huis gehouden hebben.

ren) in’t oploopen zich vertoonen, en in

De wyk der Chineezen aan de West.

welke niet anders fraeis te zien is. Men

kant der stad, en wel eer de verblyf-plaats

mag 'er niet ingaan; dog in Amboina het

der Europeers, legt wat ter zyden af, en

ik zoo veel Moorsche Tempels (die van

van de stad eenigzins afgezonderd, daar

deze niet, dan in groote, verschillen ge-

men ’s namiddags een groote markt heeft.

zien , en zoo klaar beschreven, dat hetniet

Indien ’er geen Chineezen,en hunne win

kels in die stad waren, zoo was zy een
doods nest, hoewel men nog een andere

nodig is daar van iets meer te zeggen.

Na de land-kant legt de geheele stad
open, en ongedekt. Achter de visschers-

market wat verder als de pascebaan, die

wooningen, die men aan deeene zyde aan

maar dric uuren duurt, en nog een by-

strand heeft, zyn ook eenige zout-pannen

zondere voor devrugten van ’t land, heeft.

waar van zout bereid, en gebruikt werd,

Aan de zee-kant woonen visschers in

slegte hutkens, en als men de geheele leng-

’t Kasteel

T

af die van Caragante wel de voornaam

Hier heeft men, buiten de Javaanen, allerlei volk, die komen handelen, als de

te der stad aan die kant narekend, zal zy

Chincezen, Guxeratters, Persianen, Tur-

niet boven een vierde van een myl beslaan

ken, Armeniers, Venetiaanen, Engelzen,

By het groot plein (alwaar over de voor-

Nederlarders, en meer andere, welker

noemde Rivier een groote steene brug
legt, de keten-brug genaamd) heeft men

voorname handel in gember bestaat, alzoo de peper maar voor de Compagnie is

ecen kasteeltje, de Diamant genaamd, dog

Daar hebt gy die oude vermaarde stad

niet zeer groot en met eenig geschut voor-

in hare heerlykheid, die niet naamwaardig

zien, waar in de wooning van den Kapi-

is, hoewel ik wel gelooven wil, dat de
zelve Ao. 1680, toen de oude Koning die in

tein is, die met 1000 man de wagt by
’s Konings hof heeft. Ik vond die geweldig bekrompen, en by na niet bequaam
om ’cr in te woonen, iklaat staan, om ’er

brand stak, veel van haar oude luister verloren heeft. Het verdere kan men in de

een mensch van fatzoen te ontfangen, dat
Kapitein Cufscler ons egter zeer beleefd

teekening der platte grond zien; dog het
meeste daar van is niet meer in wezen, dienende alleen om te toonen, hoe zy wel

en, zoo veel die wooning toeliet, zeer net

eer geweest is.

en wel dede.

’s Koning
Hof

Naast die wooning was ’s Konings hof,
een schoon paleis (zoo men my zeide) in
zich zelven, dat Ae. 1680 door zekeren

BAN.
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BANTAMZE ZAAKEN.
JA 't beschryven dezer stad gaan wy

Bantainze

dover tot de zaken, die tot de zelve

zaaken.

genoemt, en is gevolgt door zyn
zoon.

behooren, en van tyd tot tyd daar in voor- De se Abdul Maali Ahhmed. Deze stierf
gevallen zyn.

Uit het vorige, ’t geen wy over de za-

Bantam ,

cu des zelfs ken van Java gezegt hebben, is reeds geKonnigen

bleken, dat deze stad van de oudste ty-

op 2ich

voor Palimbang ontrent Ao. 1596.
&6e. Sulthan Aboe il Mafachier Abdul

Cadir, van Ao 1596tot 1634.
7e. Aboe il Fatta Abdul Fatachi. Die

den af, die de Javanen weten op te reke-

van Ao 1634 tot 1680 geregeerd,

nen, altyd onder een byzonderen Koning

en onder welke men de meeste

gestaan heeft, die een Vorst op zich zelven was, en geenzins onder den Kei-

voorvallen van belang gehad heeft.
Hy wierd gemeenelyk Sulthan

zer van Java stond, hoewel die Keizeren

Agong Tirtajassa, dat is, de groote Koning van het verre-stroo-

zelven.

nu en dan zulks wel voorgaven, maar die
alle de landen daar ontrent als een Koning-

ryk op zich zelven van ouds her, immers

al voor de tyden van Ibn Moelana, bestierd heeft.

Wie hier in die eerste tyden Koning

8c. Aboe il Nasaar Abdul Cahar, an-

ders Sulthan Hhadji (om dat hy een
reize na Mekka gedaan heeft, ver-

was, weten ons de Javanen niet te zeg-

mits Hhadji zoo veel als een Pel-

gen; maar wy hebben uit het verhaal der

grim of Bedevaarts-Reiziger, be¬
tckend genaamd. Deze regeerde

avaansche zaken, by de komst van Sjeich
Ibn Moelana gezien, dat hy de Koningen
van Padjadjaran en Bantam Girang(de
oude zetel der Bantammers, en eenstad

wat lande waard in gelegen) bekeerd, en
hen aan zich onderworpen hebbende,na

van Ao. 1680 tot 1687, gevolgd
zynde van zyn zoon.

3e Aboe il Falaal Mohhammed Jachia.
Deze regeerde van Ao. 1687 tot
1690.

zyn dood drie Ryken, aan zyne drie
zoonen ieder een, heeft nagelaten, waar van

100. Aboe il Machasin Mohhammed

Bantam ’er een was. Zelf wil men, dat

broeder van den vorigen Koning,

de Koningen van Bantam van ouds hun

Hof op Padjadjaran gehouden hebben.
OorspronHier uit zien wy, dat deze Koningen
kelyk van

Sjcich Ibp
Moelana.

mend water, genaamd. Na hem
regeerde zyn oudste zoon.

geen regte Javanen, maar van een Arabi

Djenoel Abidien. Deze was een

en tweede zoon van Aboe il Na-

saar, de welke Ao. 1690 zyn bestier begon, en nog regeerd.

Onder dezen Koning nu stond van oudsWatlan-

iche vader, en van een Javaansche moeder

her niet alleen Bantam, en de verdere lan-den onder

en dierhalven, als een mengelslag, van

den, die van ’t Koningryk Jakatra On-

nen ston-

den.

trent de Rivier van Tangerang bepaald
Die Arabier dan, Sjeich Ibn Moela- werden; maar Sicich Ibn Moelana heeft
na, of lbn Israël, en gemeenelyk Soesoe- ook de kust van Lampon, of Bangkoelo,

hen voortgesprooten zyn.

hoenan Goenong Djati genaamd, liet een

zoon na, van welken alle de Koningen

Sillebar, en alles van daar Zuid-aan, al
van die eerste tyden af veroverd, en aan

van Bantam zedert Ao. 1406 of 1407 af- zyn kroon gehegt; dog van Bangkoelo
komstig zyn.
Hun naa
men.

Hunne naamen zyn deze, zoo als zy
malkanderen in rang volgen.
De 1e Pangerang Hassanoddien, na zyn
dood Sabakingking, dat is, de be¬
weende, genaamd. Een Vorst die

120 jaaren geleeft heeft. Hy wierd
gevolgd van zyn tweeden zoon.

tot Ginkal toe staat alles onder ons. Hier

van daan is 't ook dat de Koningen van
Indrapoera nog eenigzins rekenen maagschap van de Koningen van Bantam te
zyn, ’tgeen zy Ao. 1671 voorgaven, om
zig dus van onder onze magt te onttrek-

ken, en zich onder de bescherming van
Sulthan Agong, onzen geslagen vyand, te
begeven ; dog 't wierd hen belet.

20 Pangerang Joesef, na zyn dood, Pasarcan, dat is de rustende, of slaIn oude tyden schynd ook Palimbang
pende, genaamd. Zyn zoon is onder hen gestaan te hebben, want om dat
hem gevolgd.

3e Mohhammed, na zyn dood Pange-

zy Ao 1596 van hunnen wettigen Koning
afgevallen waren , was Abdul Maali

sneuvelde in het Ryk, genaamd.

Ahhmed ’er na toegegaan, om deze afvalligen weer tot reden te brengen; dog hy

Zyn vervanger was zyn zoon.

liet daar ’t leven.

rang Sedang Rana, dat is, de ge

Cadir. Deze is na zyn dood Sul-

Ook schynen de Maningcabers onder
deze Vorsten te staan. Altoos wy zyn

than Agong, na ’t Javaans dorp

verzekerd, dat zy Ao. 1686, en later, onder

4e. Sulthan Aboe il Mafachier Abdul

Canari, daar hy begraven legt, hen nog stonden, gelyk ik vertrouw, dat
de

T A M.
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1595 de meeste volkeren op Sumatra’s einde, na
Lampons kant, nu nog onder hen staan.

De onzer
. 1596
ierver¬

schenen

af verschoond te werden.

Op Borneo heeft deze Koning ook o-

Den 27 dito gingen de onzen aan land

ver Succadana, en over de landen daar on-

om den Landvoogd van Bantam te be-

der, tot aan Landa toe, behoorende, het

groeten, en te beschenken, bestaande dit

oppergebied. Uit al het welke blykt, dat

geschenk, in zommige schoone cryst lly-

dit een zeer magtig Vorst is, by welken

ne glazen, een vergulde spiegel, en een

ook van ouds her geen van alle de Konin-

stuk rood scharlaken, ’t geen door vier

gen van Java kon vergeleken werden.
Lang voor ons zyn hier de Portugee-

Adelborsten gedragen wierd.

zen, en ook eenige tyd voor ons de En-

zoek , dat hy de Opperhoofden aan boord

gelschen geweest

geliefde te komen bezoeken, om met den

Uit ons vorig schryven is al gebleken ,
hoe de vier eerste schepen den 2. April 1595
uit Texel gezeild, Mauritius, Hollandia,
Amsterdam, en de Pinas het Duifken,

waar op Kornelis Houtman, Gerard van
Beuningen, en Reinier van Hel Commie
zen of Opperkooplieden waren) den 22

Juny 1595 voor Bantam op de Rheede gekomen zyn.
Ontrent deze tyd was de Koning Abdul Maali voor Palimbang doodgebleven

praauwen, dog, verzogt zynde, om in de

cajuit te gaan, begon hy te beven, vree-

zende, dat men hem daar gevangen zou
houden, hoewel hy dat eindelyk, op aanrading van den Temanggong, en Sjah-

bandar, nog dede. Hy beloofdede onzen
toen , dat geen anderen van speceryen ver

zien zouden werden, voor dat de onzen
volladen waren

cen leind van vyf of zes maanden oud

Hy bezag ’t schip overal, verzogt, dat
men al ’t geschut los branden zou, gelyk

zoo de Javanen zeiden) regeerde hier een

geschiede, en verhaalde de Sjahbandar

Pangerang

toen ook, dat de Portugeezen hen twee
honderd duizend ducaten voor Poelo

waren zes Portugeezen met hunne slaven.

Pandjang, om zich daar neder te zetten,

in een praauw, niet zoo zeer om hen te

en om de Inlanders (gelyk zy naderhand

geboden, dog dat zy, voor iets quaads
vreezende, dat afgeslagen hadden, om dat
zy, zich daar sterk makende, Bantam vol-

met alle magt deden) tegen hen op te ro-

slagen in hun bedwang zouden hebben.

en, en voor den valschen Keizer van Java, daar toen zynde, op te hitzen, ter

einde hy onze schepen afsoopen mogt, ge-

Het scheen toen egter uit veel omstandigheden, dat de Bantammers de Portugeezen, en ook die de Bantammers, niet

lyk zy hem voor de bloote rompen aooc

veel vertrouden, alzoo zy beiden ons ge-

Ryxdaalders belooft hadden, al 't welke

durig de een tegen den ander waarschou-

ons door een Portugees, ons geheel ge

den, dat zy toeleiden om de onzen te be-

trouw en Pedro d’Attaido genaamd, en

derven, dat ik geloove dat zy beide even

dien zy naderhand nog op zyn bed ver

ernslig meenden, en voor al de Bantam-

moord hebben, wierd bekend gemaakt.
Den 24 dito verzogt den Sjahbandar.

dat Kornelis Houtman (die zich Kapitein

mer, die in de Portugeezen al zoo weinig zin, als in ons had.
Den I July ging Kornelis Houtman

Majoor liet noemen) dog aan land wilde
stappen; dat hy affloeg, verzoekende, dat

met 9 Adelborsten aan land, wierd zeer

de Landvoogd van Bantam eerst eens aan

zyne geloofs-brieven over, om volgens de
zelve een vast verbond met hem te maken.

boord wilde komen, en dat hy dan met
hem na land zou gaan.
velont

anderen een vast verbond te maken, waar

op hy zeide zich te zullen beraden. Hy
quam daags ’er aan, met 16 groote

Aboe il Mafachir abdul Cadir, toen imaar

verwelkomen, als om hen te verspieden,

fangen.

Zy bragren hem dit geschenk, met ver-

en in plaats van dejonge Koning, Sulthan

De eerste, die hen aan boord quamen

Werden
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dit te doen, verzockende derhalven daar - 1595.

Daar na quam de Zeevoogd van Bantam,

deftig ontfangen, gaf aan den Landvoogd

Hoe zy den gewaanden Keizer van Java met zyne twee zoonen toen ook aan

Temanggong Angabaja, mede aan boord

boord kregen, en hoe des zelts toeleg was,

en den onzen des Landvoogds vriend-

om de schepen af te loopen, hebben wy

schap aanbieden, zoo dat zich alles in het

eerst zeer wel scheen op te doen

Zy verzogten de onzen, om die van

bevorens in ’t leven van dien Keizer al

aangehaald, als mede hoe de Bantammers

en Portugeezen ons toen voor den Keizer

Palimbang te willen beoorlogen, en met

en de Keizer ons weer voor hen waar-

onze schepen derwaards te gaan, om hen

schoude, hoewel zy alle schelmen en ver-

ter zee aan te tasten, gelyk zy te land
doen zouden, om de dood van Sulthan

raders te hoop waren

Den 12 dito gingen Houtman en VerhelMaken een
Aboe il Maali Ahhmed te wreeken; na land, alwaar zy met den Landvoogd verbond
dog de onzen zeiden, dat zy, kooplieden een verbond maakten, belovende malkan- met den
1and¬
zynde, niet om te oorlogen, maar om deren, by eedstaving, als getrouwe vrienvoogd.

koophandel te dryven, daar quamen, en

den in alles, dat billyk en redelyk was, te

niet bevoegd, nog gemagtigd waren om

helpen.

IV. Deel.
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Daar op quamen de onzen den 14 dito

re slaven weten, dat hy de onzen aanstonde

een steenen huis tot bewaring der zelve ge

los laten , of dat zy de zynen mede gevan-

geven wierd.

gen houden, en verder wel weten zouden.

Den 16 dito quam de Landvoogd mei

De Landvoogd, dit hoerende, zwoer

veel af, beloovende die met peper, zoo

dat, zoo die Tolk voor zon’s ondergang

ras zy die inoegsten zouden, en die zy

niet aan land was, ay ons volk zoudopdden

moesten, tegen de prys, die ’er dan or
wezen zou, te betalen; dog de onzen
denkende de zelve by ’t nieuwe gewasch

nog beter koop te krygen, wilden nog

taeripie

bedriegt d
onzen.

aan onze gevangenen doch te maken, dat

zy, kenden, geraden wierd, dat den Land¬
voogd quade gedagren van hen gaf-

zy los komen mogten; dog in plaats van
dit, hield de Landvoogd dezen man medt

De Portugeezen boden hem groot geld
dat hy de onzen daar dog van daan zou

gevangen
Daar op lieten de onzen hunne gevan- Gevaa- der

doen vertrekken, en ons geen handel ge-

gene makkers weten, dat zy met de sche

ven wilde

pen voor de stad wilden komen, om den

quam ’er niet af, waar ontrent de Portu

geezen ons zeer veel quaad deden ; zoo da

met eeni
volk ge

rangen

Zy lieten dat egter den 4 September aan

den Landvoogd zeggen, om hem door dit
dreigement tot reden te brengen, nemende ondertusschen nu en dan niet alleen eenige van hunne vaartuigen; maar zy quamen ook metter daad kort daar aan de stad

Dit maakte onze Kapiteins en verdere
scheeps-overheden, zoo moejelyk, dat zy

beschieten, waar over de Landvoogd de

den Landvoogd vry stout zyne trouwloos-

dit nog uitstelde.

onzen aanstonds dooden wilde; hoewel hy

heid, van zyn woord niet te houden, ver-

Wanneer nu de onzen, welke men be-

weten, hem dreigende, zoo hy hen niei

loofd had, hunne gevangenen den 7 Scptember los te laten, zagen, dat 'er weer

betaalde, de stad in brand te schieten,
waar ontrent zig Houtman vry scherpge-

niets van quam, hebben zy de stad weer

dragen, en waar op hy ook zeer sterkge-

beschoten, in welke tusschen tyd de Fi-

roemd had

nas vast raakte, en van veel Eantamze

vaartuigen bezet ; dog door de onzen ween
gered wierd

vaartuigen, met kerving van de kabels

De Landvoogd over dit nieuw be¬

na de wal laten dryven, maar men hac

schieten der stad zeer op de onze verbit-

den onzen, aan land zynde, ook gewaar-

terd, wilde toen, zonder eenige genade

schouwd, wel op hun hoede te zyn, ver-

de onzen om hals brengen.

mits ’er tot Jakatra veel vaartuigen toege

Op 't schryven van Houtman hielden

rust wierden, om hunne schepen aan te

onze schepen wat op met schieten, ool-

tasten

Niet tegenstaande deze waarschouwing
ging Houtman egter weder met 7 mannen aan land, alwaar hy, by den Land-

001

den, zy dan zekerlyk lyveloos waren.

het scheen, als of zy de onzen daar maar

ongeval vreezende, niet alleen al hunne

en

Landvoogd te dwingen hen over te geven.
Zy schreven daar op, dat, zoo zy dit de-

wilden doen uitteeren

Daar op hadden de Bantammers, voor

Houtman

Ondertusschen lieten de onzen iemand

deren, die de zaken van Bantam beter, dar

op belofte , dat hy ons met peper betalen
zou, vergaderende dikwils om met de onzen daar af te spreken, dog ondertusschen

dreigen

los gelaten.

met eenig geld aan land gaan, belastende

een deel geld en koopmanschappen weg,

zy hem

Hier op, als ook op t ernstig schryven
der gevangenen, die in gestadige vreeze des
doods zaten, wierd de Tolk daags 'er aan

niet koopen, schoon hen dat sterk van an-

Ondertusschen had hy van de onzen a

Waar of

wat zy met hen te doen hadden.

zyne verdere Grooten die zien, kogt 'en

meest uit de bogt van Lampon krygen

De BAII.

vangen, latende hem door die twec ande-: 1575.

met hunne goederen aan land, daar hen

verzeilden zy den 13 dito wegens gebrck
van water.

Zoo ras de schepen weg waren, wierden de gevangenen aan diegenen, die ssa

voogd gekomen zynde, met alle de zynen

ven in de scheepsstryd verloren hadden

over zyn stoute en trotze woorden, vast

omgedeeld, by de welke zy zeer hart ge-

gehouden wierd, latende de Landvoogd,

perst wierden, om Moorsch te werden.

tot gerustheid der onzen, aan boord door
zyn Tolk en negen slaven weten, dat zy
voor hun volk niet bevreest moesten zyn

De Portugeezen, hun booze 1ol hier Verdere
weer speelende, boden vier duizend Ryx zken , ondaalders, aan die van Bantam voor onz deriusschen

alzoo by dien Kapitein en ’t volk, maar

gevangenen, wenschende hun hert aar

alleen om zyn dreigementen, van twec

Kornelis Houtman, dien zy wisten oor-

Jonken, die daar met nagelen geladen lagen, te willen aanhalen, maar zoo lang
by zich behouden zou, tot dat de zelve

zaak te zyn , dat de onzen daar gekomen
waren, wel eens op te haalen; dog hoo
verbitterd de Landvoogd op de onzen was,

vertrokken zouden zyn.

kon hy dit egter niet goedvinden.

De onzen, den Tolk niet geloovende

Den 1 October quamen de schepen we-

zetteden hem, en zeven slaven mede ge-

der voor de stad, die cindelyk na veschry-

voorgevalcu

B
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1536. schryvens over en weder, het op den 11
De onzen
werden
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boord, die hy nam, en liep den 1 Ja-° 1602.

dito met den Landvoogd zoo verre brag- nuary 1602 zegepralende op de Rheede
ten, dat de onzen, mits 20oo Ryxdaalders

van Bantam, werdende van de Bantam-

tot losgeld betalende, vry en vrank weder mers met zeer veel eere ontfangen, zonder dat hem de Portugeezen weder dorders geloft na boord zouden gaan, en dat ieder verder houden zoude, ’t geen hy genomen sten aandoen. Den Pangerang vereerde
voor 2o0t

Ryxdaal

had. Waar op onze gevangenen weer aan hem ook een drink-vat van een Maldivaboord gekomen zyn.

Kort daar aan zag men, dat de Landvoogd het met ons niet wel meende, alzoo by den 25 dito klaar uit zeide, dat

ken tyd de kragten dezer Noot ook eerst

zy elders vertrekken konden, waar toe

bekend wierden in Holland.

zeker Portugees Gezant, ondertusschen
van Malacka met een geschenk van tien

duizend Ryxdaalders op den 30 dito voor
Bantam verschenen, niet weinig mede ge-

len van

daar.

man, om den handel van wegen onze plaatst.

Maatichappy waar te nemen, geweest.

Daar op namen de onzen zedert den

i November twee van hunne jonken

erf vergund, om een steenen huis te bou-

waarom zy hen zogten teovervallen, om ’t

ren; dog die van Bantam wilden ons dat

zoo sterk niet laten maken, als wy voor-

voordeel meer te doen. Zy quamen ze-

genomen hadden.

dert voor Jacatra, en Toeban; daar de

Commies Verhel (gelyk wy bevorensverhaald hebben) deerlyk vermoord wierd.

In dezen tyd was hier als Opperkoopman en Hoofd, in plaats van de Vogelaar, Francois Wittert, by welken Steven

Van daar liepen zy na Madura, en Ba-

Doenzen, van Utregt, Onderkoopman;

Men ziet hier uit, dat het eerste onthaal
aan de onzen op Bantam, in allen deelen

slegt en bedriegelyk was,

1598.

By de tweede reize der Hollanders na
Indien, onder den wakkeren Zeevoogd
Jacob Korneliszoon van Nek met 8 sche-

pen den 1 May 1598 ondernomen, qua
men 3 schepen van die vloot, te we
ten, Manritius, Hollandia, en Overyssel,
den 26 November voor Bantam ten an-

En de

Vostert
Hermans
zOOnA

1602.

en Assistent, nevens nog zes andere, met

een somme van 37434 Roozenobels, a 8
gl. 15 ftuiv. ieder, sooo Realen vanagten , 287 dito nieuwe gemunte Rcalen, en
970 Realen, te zamen 27472 Realen van
agten bedragende, gevoegd wierden; werdende hy zedert Kapitein genaamt.

Deze Francois Wittert is hier HoofdEerste Opgebleven tot Ao. 1605, en toen vervanger perhoofd,
cuzyne
door Jan Willemszoon Verschoor, die hie

vervaiigers

Opperhoofd van den handel tot Ao. 1607 tor Ae.
was, wanneer hy vervangen is door Jac- 1619.

qjucs l'Heremitc. Deze bleef het tot Ao.
1610, zynde zyn volk den 4 July van 25
tot o verminderd. Ook was er door hem

gelegen hadden, de andere schepen daar
mede aanquamen. Zedert zyn van tyd to-

ontrent dezen tyd met den Koning geen ver-

tam gebleven
dappere

jan Walen van Dordregt, Assistent, Ger-

handeld, gelyk vier weken, na dat zy daar

en in goede vriendschap met die van Ban-

De wakkere Zeevoogd Wolfert Hermanszoon met de schepen Gelderland, Zeelandia, Utregt, de Wagter, en een kleen

unt.

rit Reyerszoon van Oldenburg, Tolk

ker, en wierden beter als bevorens, be-

tyd onze Zeevoogden hier aangekomen

160; ver¬

wen, om daar in hunne goederen te bewa-

van daar verzeilden, ziende daar geer

to verbrand hadden.

bintenis ter wereld te maken, zoo dat wy
toen op onze hoede waren.

Wie ’t na dien tyd wierd, is myonbe-

kend; dog Ao. 1613 quam hier de Opperkoopman Jan Pieterszoon Koen, die dit
Comptoir eenige jaren aan een, en zedert
den 30 December 1715 als ordinaris Raad

agt van 25 lasten, in November 1601 tot

en als bestierder van den handel van In-

Palimbang gekomen, en daar onderricht

dien, of Directeur generaal, met veel lui-

zynde, dat Andrea Furtado de Mendosa

ster waar nam, tot dat hy in Juny 1618

met een vloot van 30 zeilen voor Bantam

Opperlandvoogd van Indiën geworden

lag, om dat te belegeren, en ons uit In-

zynde, Kornelis Houbraken hier in zyn

dien te verdryven, quam den 27 Decem-

plaats quam, om onze zaken (alzoo ’t uit
was met den handel) hier waar te nemen,

ber voor Bantam.

Hy sloeg daar tegen de Portugeezen,

steene

Logie A¬

welke te ontgaan, de onzen den 6 dito

ne reize na ’t Vaderland met 3 schepen
alzoo zy ’t lek schip Amsterdam den; di-

fangen A

Den 20 October des zelven jaars wierdEen

den onzen van den Koning van Bantam eer

voorquamen, en vervolgden van daar hun-

beter ont

1603

onze koop¬

dewykszoon, Onderkoopman, en Ao 160.lieden daar
Melchior de Vogelaar, een Opperkoop- vast ge¬

voogd de onzen eindelyk den handel al-

lamboang, daar z, den 21 January 1597

Van Nek

Ao. 602 is hier van onzent wegen Ni- A° 1602
colaas Gaaf, Opperkoopman, en Jan Lo-en

werkt had, in zoo verre, dat de Land-

daar verbood.

En verzei

ze calappus-noot (een heerlyk tegen-gift

met goud beslagen, tot dankbaarheid dat
hy hen van dat beleg verlost had, na wel-

kreeg door ’t springen van een stuk een

die er tot Ao. 619 bleef, wanneer hy in Oc¬
tober door Abraham van Uffelen vervan-

rampje aan zyn roer, hervattede den stryd

gen is, hoewel hy 'er in die tyd nog za-

den 29 dito, klampte twee galeyen aan

men

nevens Henrik Janszoon, gewezen
Ee 2

Di-
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°. 1624.Directeur van Patani, was.

Deze lag 'er mede niet lang, aangezien

ze vyand te zyn; dog alzoo hy nu en dan A 1695.
van de onzen vry wat klop kreeg, wierd

wy in ’t laatste van’t jaar 1618 al moeje-

er tusschen de onzen en hem den 17 F’e-

lykheden met de Bantammers en de Engelschen begonnen te krygen, die ons Ao

pruary door den Opperkoopman Henrik

16 19 geheel uit Indien zogten te boenen.

Hagenaar een vrede getroffen.
Dog gelyk deze Koning niet rusten

kon, is hy niet lang daar na tegen de
Jan Pieterszoon Koen zich als een dapper onzen weder uitgebersten; maar wierd
held er doorgered, Jakatra veroverd, en van tyd tot tyd zoodanig tot reden gedezen Pangerang van Bantam gedwongen bragt, dat hy Ao. 1645 weder genoodzaakt

dog hoe toen de Heer Opperlandvoogd

heeft, onze gevangenen aanstonds over te

wierd vrede te maken, wanneer ons de

geven, zullen wy, om geen tweemaal eene

Soesoehoenan, die zich in dat zelve jaar

zaak te zeggen, in de beschryving van Batavia, als daar eigentlykst toe behoorende.
en verder in zyn leven, zeer omstandig zien.
Ao. 1620 geraakten de Bantammer in

mede met ons bevredigde, wel uitdruk-

oorlog met den Soesoehoenan van Java

en aangezien wy toen weer vrienden
waren, verzogt de Keizer ons, dat wy

hem tegen die van Bantam wilden hel¬

Centitcde
der Ban
tammers
mer ons

A. 1624

tam wilden breken, dat om redenen van

staat by de onzen vlak afgeslagen wierd.
Deze vrede duurde wederom niet lang, Leefd met
alzoo die trouwlooze en tegen ons zeerver-ons

andschap.

daar hy maar kon, te quellen, en zyn ge

ventienen van den 24 October 162, en

maakte verbonden meineedig te oreeken,

den 8 September 1622, maar dragende

dat eindelyk zoo hoog liep, dat hy zich
niet ontzag Ao. 1652 Batavia met 60000

Vermits nu de Bantammer, ziende, dat

man te belegeren.

er zoo veel schepen van de Engelzen, en

Hoewel dit beleg van weinig belang

van de onzen quamen, voor zich zelven

vas, leden wy egter by dien oorlog op
Batavia groote schadc, vermits zeer veel

begon te vreezen, dwong hy de onzen
allenskens onder de hand, door den peper¬

handel, om een vast Comptoir op Jakatra

van onze misnoegde slaven maar na Bantam liepen, en daar aangehouden wierden,

op te richten, en na dien tyd den handel

behalven dat zy onze zuiker-moolens, hui-

op Jambi ernstiger, dan voorhenen, te

zen, ’t veldgewasch, enz. ontrent Bata-

zoeken; ’t welk hy Ao. 1624 ziende, zogt
hy ons toen wel weder aan zyn snoer te
krygen, dog gebruikte de regte middeler

via, dat hy bezet hield, verbrandden.

niet, behalven dat de Engelschen daar mede onder werkten, door het zoeken van

inge

bitterde Koning niet nalaten kon, ons durige vy-

pen, dat wy, volgens last der Heeren ze¬

hielden.

handeling

kelyk verzogt, dat wy de maar pas gemaakte vrede met den Koning van Ban-

Dezen oorlog duurde al eenigetyd, tot A° 1653
dat 'er cindelyk een vaste vrede (zoo 't deeen

vast

Comptoir

naam had) door de Heer Arnold de Vla-

veer opge-

ming den 10 July 1659 gemaakt wierd, richt.

welke verscheide belangen, de geschillen zedert welken tyd de onze hier weder een
nu en dan meer en meer reezen, dat ook vast Comptoir, en een vast Opperhoofd
oorzaak was, dat de Heeren zeventienen gehad hebben.
De naamen der Opperhoofden, die hier Naamen
by schryvens van den 17 October 1624
der Opper¬
belastten, dat wy de baey van Bantam zedert gelegen hebben, zyn deze :
hoofden.

zoo lang bezet zouden houden, en andere beletten daar ten handel te komen, tot

BANTAMZE

dat zy, in opzicht van de prys van de peper, en den peperhandel zich redelyker
met ons zouden aanstellen.
Wie niet

Ao. 1632 lag hier de Koopman Pieter

A 1632

Franszoon, om den handel van onze Maat-

lag.

schappy waar te nemen; ook hadden de
Engesschen toen, of ’t jaar daar aan, en

nog lang daar na, een Logie en Comptoir
aldaar.

Ontrent dezen tyd begon Sulthan Aboe

Agog

werd A¬
1634Ko¬

ning.

Ao. 1659. De Koopman Dirk van Lier
en de Vaandrig Frederik Henrikszoon.

1660. De Onderkoopman Jan de
Harde.

De Koopman Evert Michiels-

il Mafachier Abdul Cadir aan ’t quynen
te raken, en stierfAo. 1634, latende zyn

De Assistent, Jan van Meerwyk.

Ryk na aan zyn zoon Aboe il Fatta Ab-

1661. De Boekhouder David Luton,

zoon, en

dul Fatachi, dien wy voortaan (om dat hy

en de Assistent Jan van Meer-

zoo best bekend is) Sulthan Agong zullen

wyk

noemen.

Sulthan

OPPERHOOFDEN.

Deze dan Ao. 1634 (wanneer hy 17 ja-

1662. De Assistent Ocker Ockerszoon.
1669. De Boelkhouder Willem Caaf

ren oud was, zoo my zyn zoon, Pange-

die naderhand2 Koopman

rang Poerabaja Ao 1713 den 27 Maart verhaald heeft tot de kroon gekomen zynde.

1683. DeKapitein Herman Dirkszoon

heeft zig van den beginne af al betoont on-

wierd.

Wanderpoel.
1684. De

B

A

N

TAM.

221

1680. Ao. 1684. De Bevelhebber Willem Hart- aftreding bekend te maken, en om de A°. 1650.
zink.

oude verbonden te vernieuwen, wierd

1685. De Opperkoopman Everard hen vertoond, hoe meenigvuldige vervander Schuur

1686. De Bevelhebber Salomon le Sage

1687. De Opperkoopman Jobanne.
Leeuwenzon.

1688. De Provisioneel - Luitenant
Roelof Goens.

1689. De Koopman Louis de Keizer.

1692. De Opperkoopman Edmon Sterreveld.

1694. De Bevelhebber Herman Dirkszoon Wanderpoel.

1696. De KoopmanZacharias Roman.

1703. De Opperkoopman Jan var
Velzen, en

De Bevelhebber Bitter van
Rhede

1707. De Koopman Guilliam Wys.

Naderhand Opperkoopman
1709. De Kapitein George Frederik
Beilwitz. tot 17is,dat Hoofc

van Java wierd

1715. Emond Buik, tot 1721

bonden van ons met Sulthan Agong gemaakt, en hoe trouwloos die van tyd tot
tyd door dien Vorst gebroken waren, houdende niet alleen onzen slaven, en nader-

hand ook onze dienaaren, en vrylieden
aan, maar zelfs zig nog onlangs niet ont-

zien hebbende onze jagten vyandelyk aan
te tasten, en ons Comptoir op Andragiri

af te loopen, ja zelfs ons Opperhoofd aldaar, met de verdere dienaaren, schandelyk
en jammerlyk te vermoorden, roovende al

hunne goederen, en hen dus als openbare
vyanden behandelende.

Dierhalven zeiden haar Edelheden overDie gegeen nieuwe vredc te konnen handelen

noegdoe-

ning over

voor en al eer zy over al deze vyandelyke de gelede
bedryven en groote schade, hen aangedaan schade eis-

genoegdoening, en vergoeding hadden.

schen

De Gezanten, over dit voorstel, dat zy

niet verwagt hadden, ontzet, zeiden hier
ontrent geen last te hebben, en dierhalven
zig daar over met ons niet te konnen in

1721. Adriaan van Tets tot 1723.

laten ; dog haar Edelheden niet eer van

1723. N. van Arrewynen

eenige andere zaken willende spreken, zoo
moest niet alleen een van de Gezanten, om

Sulthan A

Wel is waar, dat wy zedert dien tyd

gong doe

daar weer een vast verblyf hadden; dog men zond den 20 Juny zelf eenige gezan
ten van onze kant aan dien Vorst, om te
zelyk deze boosaardige Koning niet rusten
nog nalaten kon ons, even als in vorige zien, of men malkanderen zou konnen

A 167.

ons Comp
toir afloo-

pen

nader last hier over, te rug gaan; maar

tyden, te quellen, alzoo deed hy van tyd

verstaan

tot tyd ons wecr moeite aan met ’t aanhouden van onze slaven.

Fiscaal Zeeman, en de Lieentmeester Ok

over en

ker Okkerszoon, die 36 man onder eer
Vaandrig, alle in 't rood, by zich hadden

weder.

En geef

Na dat hy al deze moedwil bedreven

A1680

had, vond hy goed, om zyn oudsten zoon

zyn Ryk
aanzyn
oudsten

zoon over

Deze afgezondenen waren de Advocaa Handeling

Sulthan Aboe il Nasaar Abdul Cahar (an-

benevens de Heeren Jacob Does, Johan

ders gemeenelyk Sulthan Hhadji genaamt

Cops, Steven Schorer, Mr. Henrik de

over te leveren.

Bollan, Maarten van Ingen, David de

Hy was daar toe, ’t zy wegens zyner

Vicq (als Geheimschryver) en den Kapi-

ouderdom van 63 jaren, en om zyn rust

tein der Maleyers Wan Abdul Bagoes; doc

nu wat te zoeken, overgeslagen, voorge-

zy keerden den 14 Augustus vruchteloos

nomen hebbende zyn vermaak in Tirta-

assa, een stad, 6 mylen van Bantam, en
i myl van zee gelegen, te nenen, zich

ten aa1i
haar Edel

heden
zend , om
kennis hie

De Koning kon de zaken, die hem

te ontdoen, en daar zyn verder leven ge-

voorgesteld wierden, niet wraaken nog
loochenen; maar verzogt haar Edelheden
dog geen voldoening van hem te vorde-

rust door te brengen, by de overgave van

ren over zaken voor zyn tyd, en buiten

van alle zorge en Ryks-bekommeringen

DieGezan

weder

’t Ryk egter zeer groote inkomsten, om

zyne medewerking, begaan, verzoekende

met zyn andere kinderen te bestaan,aa1

alleen erkend te werden, en in vriendschap

zich behoudende.

met haar Edelheden te leven.

Zoo ras de jonge Vorst op den throor

Men schikte van onze kant dan alles De vrede

van zyn vader gestegen was, vond hy

zoo veel mogelyk was, in, te meer, de

getroffen

zeed daar van kennis aan haar Edelheden

wyl de Koning beloofde alle onze slaven
die nog in wezen waren, weder over tt

en de Ko¬

te geven, zendende den 8 May des zelven

aars, zeer kort na zyne verheffing, zync
af te geven
Gezanten met een gevolg van 300 mannen (om te meer luister aan dit gezant

schap te geven) na Batavia, alwaar zy zeer

ning er-

kend, zoo

leveren, en daar op wierd een nieuw en by ons.

vast verbond met dien Vorst gemaakt.
In’t volgende jaar 1681, in October Als by die

zond deze Vorst ook eenige Gezanten n. van Enge-

wel van haar Edelheden ontfangen wier

Engeland, om dien Koning ook kenni land.

den

van zyne verheffing tot den throon van Ban-

Na dat zy nu de ware reden van hun
komst hadden gemeld, om ’s Konings

tam (of Soerasoan, zoo hy het in zyne brieven toen noemde, hoewel hy na den oor-

verheffing tot de kroon, by zyn’s vaders

log dien naam openbaar verboden heeft te
Ee 3

ge-
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geven, waar op hy, by schryvens van den

oude Mantri’s en Raaden zoo veragtelyk a- 1652.

Koning, en van de Engelsche Maatschap-

niet behandelde; maar de jonge Roning

py, in July 1682 daar voor erkend, en een

zig daar over niet verder willende inlaten,

uitdrukkelyk Gezant met geschenken van

zei vlak uit tegen zyn vader, dat hy best
doen zou, dat hy zig met de zakten van ’t

dien Vorst, en met last, om een nader

verbond met hem op richten, is gezon-

Ryk nu niet meer bemoeide, die maaraan

den, dat by nader schryvens der Engel¬

hem liet, en zig gerult hield in Tirtajaf-

schen den 7 July 1682 vernieuwd, en we-

sa, of anders een reize en bedevaart na

der aangeboden is.

Mekka deed, of dat hy, zoo hy zig weer

In dit zelve jaar ging ook de Heer Johan van Hoorn, extraordinaar Raad van
Indien, als Gezant na Bantam, om dien

Koning nader te begroeten, en veel ge

tegen den

ongen Ko¬

ning.

te zyn, maar dat hy nu nog overstapte
zig genoodzaakt zou vinden, zoodanige

ter nog zoo vast toen niet stond, gelyk

maatregels ontrent hem en zynen aan-

wy in’t vervolg zullen zien.
Ondertusschen vond de jonge Ko-

heid van zyn kroon best zouden overeen
komen.

trouwen; maar wel op eenige nieuwe,

konde verduwen, en die hem als uitzin-

op welke hy meer staat kon maken, zon-

Dit speet deze oude Hovelingen zeer
en wanneer zy dit den ouden Koning be¬
kend maakten, nam die dat niet alleen

nig imaakten, zoo dat hy onverzettclyk
voornam openbaar uit te voeren , dat hy
met de zynen nu al eenigen tyd in het geheim besloten had. Hy versterkte zich
daar op ten eersten in Tirtajnssa, vergadc-

zeer qualyk; maar zag het aan als een

rende zoo veel wapenen en vork, als hy kon.

ting niet voor hem had, om die groote
oude en ervarene staatsbedienden, die hy
hem zoo ernstig aanbevolen had, in eere

te houden, en zig van hunnen goeden raad
te bedienen; maar dat hy zich zelven ver-

stouten dorst, hen met de nek aan te zien,
en nergens in te gebruiken, latende hun

als verschovelingen maar dood eeten, zon-

der eenig ampt van belang aan hen te geven.
de oude
xcoorccecnt

hem weer
alf te zetten

nang te nemen, als met de rust en acker-

ning niet geraden, zig op de oude Hove¬
lingen van zyns vaders aanhang te ver-

hoon, hem zelf aangedaan, dat zyn zoon,
na zoo grooten gunst, nu zoo veel ag-

Waar or

aanslagen met zyne vyanden tegen hem
smeedde (gelyk hy zeer wel wist geschied

luk op zyn throon te wenschen, die eg

der de ouden egter te beledigen.

Menoeger

met zyne regeering bemoeide, of eenige

Dit deed den ouden Koning, die dage¬
lyks door deze gehoonde grooten meer en
meer tegen de jongen Vorst wierd opgezet, in ’t geheim hier over morren, en

Dit waren woorden, die de vader niet

De jonge Koning, die van allee net be-

richt kreeg, zat mede niet stil, en lietten
eersten door Pangerang Wiragoena, een
gewezen Metzelaar, en redelyk goed bouw-

kundige, een Vesting in de stad maken,

in welke hy zich, in tyden van nood,
zou konnen verdedigen.

Eindelyk berstte het vuur, dat nu nog
eenigen tyd onder de asch had leggen smeulen, met een heldere vlam het dak uit.

De oude Koning quam Ao. 1682

rast hem

in het begin zeer stout te veld, verscheer

1682

voor de stad Bantam met een groot heir

121, ver-

brad de

leger, stak de zelve alomme in brand, en stad.
noodzaakte den jongen Koning, die nu
eerst zag, wie zyn vrienden of vyanden

vrokken, en gelyk hy doch noit rusten
kon, en altyd woelen moest, nam hy
van dien tyd af voor, zynen zoon weer van

ste vrienden des zelfs woede in dit Kasteel

den throon te stooten, en of zelf weder te

den Diamant te ontwyken.

regeeren, of een van zyne andere vier
zoonen op den throon te zetten.

waren, van zyn meeste onderzaten ver-

aten, met zeer weinige van zyne getrouw-

Na dat nu zyn vader de Stad verwoest En belegort
had, quam hy hem in zyn Kasteel bele-de Vorst in

Hy kreeg ook onder de hand een groo¬
geren, en maakte het hem daar met zynezyn Katen aanhang, alzoo veele tegen den jongen bateryen en geschut zoo naauw, dat hetsteel.
Vorst ook zeer misnoegd waren, om dat niet lang te harden was, ’t geen de jonhy hen met een nieuwe schatting bezwaard
ge Koning wel bemerkte, zoo ras hy gehad, dat hy, om de lasten des Rykste
waar wierd, dat de Engelschen en Deedragen ’alzoo zyn vader nog zeer groote nen zig by zyne vyanden gevoegd hadinkomsten voor zig bedongen, en behou¬

den had) egter genoodzaakt geweest was
te doen.

Hoe stil nu dit by den ouden Koning,
en zyne schepzelen, bedisseld, en opgestemd wierd, egter quam ’er de jonge Ko¬
ning ten eersten agter.
Hy sprak ’er den Koning, zyn vader
over aan, die zig in 't eerst geheel onkun-

den, en zig tegen hem lieten gebruiken.
Hy weerde zich ondertusschen zeer
destig, voornamelyk door eenen Jacob de

Roy, dien hy als zynen Kapitein aangenomen had, en door Pangerang Wiragoe¬
na geholpen zynde; maar deze, zoo wel

als de Koning, te gemoet ziende, dat zy
dit niet lang konden uithouden, riedden
den Koning, dat hy door een van zyn
dig hield, en het daar op nam, dat hy wel getrouwste vrienden haar Edelheden om
gewenscht had, dat de jonge Koning zyn nulp verzoeken zoude.
Daar

B
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twee brieven van haar Edelheden ten eer-Ar 1651.

Wiragoena zelf (zoo men wil) of altoos
cen van zyne beste vrienden, die, naveel

sten aan die beide Vorsten af, en boden ha¬
rer Edelheden bemiddeling aan die dien

gevaar uitgestaan te hebben, den 10Fe-

eer te gelyk Veld-lseerover al ons voll
en om onze zaken aldaar te verrichten

bruary op Batavja quam.

Deze Vorst maakte zyn hoogsten nood

Edelhieden

nhu lp

N

Daar op zond hy ten eersten Pangerang

als medc ’t gevaar van onzen Roopman,

comptoir, en goederen aldaar, aan haar
Edelheden bekend, biddende zeer ernstig.

gemaakt hadden.

Na dat zy nu eenige dagen na het antwoord van den ouden Konmg gewagt had-

dat haar Edelheden hem, haren bondge-

den, en geen bescheid opdien brief, ofop
dcze aanbieding kregen, en in tegendeel za¬

noot, dog. in dit uiterste wilden bysprin-

gen, dat die Vorst het kasteel even fel be¬

schieten liet (waar ondermen zeide, dat an-

gen.

Haar Edelheden, het gevaar van dezen

dere Europeers niet weinig roeiden, doende

Roning, en te gelyk ool haar cigen hiei
den vyand van kruit en lood rykelyk onby te gemoet ziende, wierden nog nader derstand) zoo vonden de onzen goed, een
hier af door onzen Koopman, den Heer troep volks na dien Koning af te zenden
Willem Caaf, verzekerd, die met groot om te hooren, wat hy op dien brief en
evaar van zyn leven na Batavia quam vlugaanbieding zou gelieven te antwoorden.
ten , verhalende, dat de oude Koning
Deze, daar op afgegaan zynde, quaweageroofd, hem in ’t uiterste levensge¬

men eenige Europeers te gemoet, die hen
door een Engelsman afvraagden, wat zy

onze Logie verwoest, al onze goederen

vaar vebragt, en het kasteel van den jon

met de geschillen van deze iwee Koningen te

gen Koning zoo naauw bezet had, dat het

doen hadden, en waarom zy zich daar iè¬

die Vorst, met het kleen getal manschap

de bemoeiden : Zy gaven tot antwoord, dat

daar binnen, niet lang tegen ’t geweld van

zy quamen als vrienden, om die bede Vorsten, waar t mogelyk te verzoenen.

zoo cen groote mcenigre zou konnen gaande houden, gelyk die Koning met een

nieuwen verzoek-brief, haar Edelheden
veer bekend maakte.

Dit geleck hen niet aan te staan, behal-

ven dat 'er ten eersten zeer veel volls by

cen quam, en alles vervaardigd wierd, om

Dichare

Na rype berading over deze zaak, die

de onzen (gelyk uit de gevolgen bleck aan

bemidde

zeer teeder, en van een groot inzicht was,

te tasten, weshalven zy onverrigter zale

ling aan.
bieden

en dierhalven wel een diepe nadenking

weer na boord keerden, zeggende, hoe zy

van alles, wat daar op volgen kon, ver-

gevaren waren, en wat zy gezien hadden.

cischte, begrepen haar Edelheden het wy-

Wanneer men dan zag , dat de oude Ko-Haar Edel

zelyk, en net in den haak, zoodanig als
het van welberadene mannen ontrent dit

ning zig niet verwaardigde, om ons te ant-heden ge-

stuk begrepen kon werden.

vuur op onze schepen te geven, en d.

Zy namen een besluit, om de zyde var
den jongen Vorst, hoe zeer hy hen ook

woorden, en dat men zelfs niet ontzag

ven last,
om den

bad, nog niet te kiezen; maar om hare be¬

van Batavia, om dien Porst spoedig uit

middeling tusschen den vader en zoon eerst
aan te bieden, om te zien, of zy die twee

zynen nood te helpen.
Daar op begon de Heer St. Martin alles

Vorsten niet zouden konnen bevredigen.

gereed te maken, om te landen ; maar ge-

Zy schreven dierhalven twee brieven,

lyk die Heer in al zyn doen, en zelf in

een aan den vader, en een aan den zoon, en

zyn spreeken, zeer langzaam was, en dit

men verkoos den Heer Majoor St. Martin

veel walkere Kapitcinen verveelde, alzoo

als 't Hoofd der genen, die deze brieven te

hy nu (zoo men my gezegt heeft al 3 maan-

water brengen, en met die Vorsten daar

den voor die stad gelege, had, om te lan-

over nader handelen zouden. Men vond

den (willende dat doen vlak voor de Ri-

egter niet goed deze Gezanten voor de

vier, daar het toegcheid was) zoo maakte

woede des vyands bloot te stellen, alzoo

ongen Ko-

jonge Koning ons weten liet, dat hy ting'e
niet langer harden kon, zoo quam ’er last pen-

Kapitein Jonker haar Edelheden in stilte

bekend, dat, zoo 'er geen andere last van haar
fangen, en als Gezanten, volgens ’t regt Edelheden, en geen ander Hoord quam,
der volkeren, veilig toegelaten en gehoord de zaken des jongen Konings (die in den
men niet wist, of zy wel als vrienden ont

zouden werden
De Heer St

Martin laft
gegeven
als Veld.

Heer.

Men zond dierhalven voor af drie we

voorziene bodems, de Alexander, de gekroonde Vrede, Roemerswaal, en een
Hoeker, op den 4 Maart, en hy zelf volg
de den 6 dito met 't schip Europa, waar
op 3 Kapiteins, en zooman, behalven de

uitersten nood was) en van de onzen daar,

wel een slegten uitslag konden nemen.
Daar op zonden haar Edelheden den Heer
Tak, om hem te raden (dog onder de Heer

St. Martyns gezag) die de derde dag, na zyn
komst, ons volk den 7 April 1682 op een
plaats, daar men hem niet verwagtte, lan-

Matroozen, en waar door zy in staat wa-

den dee, den vyand opssoeg, en den jonigen

ren, zich wel te verdedigen. Hier me-

Koning uit zynen nood verloste.

de vertrolken zynde, quamen zy den 8
pde Rheede van Bantam, vaardigden die

misnoegd was, en wel denken kon, dat

De Heer St. Martin, die hieroverzeer
de

hel-
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1682. de een of de ander van de Legerhoofden
hem die kock moest gebakken hebben,
quam ’er agter, wie hem by haar Edelhe-

den verdagt gemaakt had, gelyk hy zeder

Tangeran

denheid aan een Bantammer, die tegen hen

tein Jonker gevoed, en naderhand zyn slag

in hun gezicht had duryen stryden, bewe-

waargenomen heeft, om hem dit vry on-

zen zou hebben, als nu die Koning, la-

voorzigtig en vuil, op Batavia in zyn huis
gelyk wy by 't beschryven van Batavia

tende die gene vry en vrank op ons verzock uit zyn Ryk gaan, die, na ’t genic-

zullen aanhaalen) betaald te zetten.

ten bevorens van zoo veel weldaden te-

wonnen ,

en de vy¬

and ver-

jaagd

maakte.

onzen be
2e1

gen hun verbond, met hem gemaal't

leen de Vesting Tangerang door Kapitein ppenbaar tegen hem met zyne vyanden
Hartzing ingenomen; maar den ouden Ko¬ hadden durven vegten. Zoo dat het wel
ning, schoon wel goooo man sterk, zoo ’t werk van dwazen geleck, dat men ons
schielyk op de vlugt gedreven, dat hy al daar na de schuld geven wilde, dat het
zyn grof geschut, door verbaastheid ag ons bedryf was, dat de Koning hun allen
tergelaten, en zig na Tirtajassa op de vlugt den handel verboden had.
begeven had, daar hy zich weer sterk
Het was niet alleen de handel, dien hy

onzen ge

door de

schuldig, maar ongemoeid vertrel-ken liet,
en het is zeker, dat geen van hun Koningen in zoodanigen geval, zoo veel beschei-

dien tyd ook een bitteren haat tegen Kapi¬

Ondertusschen hadden de onzen nietal¬

door de

Rivieren

de aan een en de zelve mistdaad tegen hem 4° 1652.

hen ontzegt had; maar hy had hen allen

Zy bleven daar by niet berusten; maar

ook verboden oit weer in zyn Ryk te komen, en deze lieden wilden nog moeite
met hunne gewapende vaartuigen, veel doen, om weer op Bantam een Compschadelyke aitvallen op de onzen, die toir te hebben, diens Koning zy zoo
eerst vry veel daar door leden; dog dit groote en billyke reden van toorn gegewierd hen ten eersten door onze schepen
ven, en die, zoo wy ’t niet belet hadden,
verleerd, die voor de monden dezer Ri- hun allen deerlyk zou om hals gebragt
vieren gingen leggen, zoo dat 'er geen eer hebben, waar toe zy, zoo zy in hun gemoed maar willen gaan, zeer veel redcBantam’s vaartuig dorst uirkomen.
deden nu en dan uit verscheide Rivicren

Na dat nu de Vorst door de onzen zoc

gelukkig en zoo tydig falzoo het 'er op
aanquam, en ’t water al tot aan de lippen

was) verlost wierd, belastte hy aanstonds

nen gegeven hadden. Hadden wy toen
en daar hun verderf gezogt gelyk zy ons

naderhand zeer vuilaardig, en tegen de
waarheid, zogten aan te wryven) wy had-

dat men de Hollandze vlag even onder de

den niet anders behoeven te doen, als de

zyne zou laten waejen , eensdeels, om

Koning te laten begaan, en het werk

te meer schrik en verslagenheid in de

maar aan te zien, en ’t is zeker, dat 'er

vyanden te brengen, en anderdeels, om
te toonen , wat achting hy voor on-

geen een van hun allen zou in ’t leven ge-

had.

’s Konings
agting voor
ons.

bleven zyn.

Den Koning, ondertusschen vol bewe

Zoo veel agting als nu de Vorst voor
ins had, zoo veel veragting had hy in te

ging tegen de Engelschen die hy om vee

gendeel voor de Engelschen, en meer an-

haatte) deed de vensters, die zy niet wil

dere Europeers, die hy zyn vyanden had

den toespykeren, door Pangerang Wira-

Hoe de Ko
ng verder

redenen ’t minst vertrouwde, en ’t meest

miet de En-

zien helpen. Zyn wraaklust en woede te-

goena met geweld sluiten en toespykeren,

gen hen was zoo groet, dat hy hun allen
wilden laten om hals brengen, en hunne

en hunne galdery wegnemen, ook door

goederen doen aantasten.

zynen Kapitein, Jacob de Roy, de En-

gelsche vlag, van ’t huis van hunnen Hop-

Onze Veld-Heer, dit als een zaak aan-

man Jan Fischer waejende , afhalen,
verzoek, de ziende, die, hoe onschuldig wy daar aan niet begeerende, dat zyn vyanden, en die
verders
waren, egter door de Engelzen op onze met hen tegen hem geheuld hadden, en
Europeers
rekening zou gezet werden, raadde dit den nog heulden, hem nog met ’t waejen van
genadig
hunne vlagge zouden komen trotzeren.
handelde. Koning af, en deed hem begrypen, dat
hy dit om onzent wil nalaten moest, geOok scheurde hy die vlag in flarden, en
Die op ons

gelsen

lyk hy hem daar toe ook bewoog, zoo dat

deelde van de zelve aan zyn volk sier-

de Engelschen het dien Heer alleen dank te

pen uit, dat de Engelschen naderhand al

weten hebben, dat zy niet alle toen ver-

mede zeer quaadaardig, en ondankbaar
schoon zy wel beter wisten, de Roy wel

moord zyn, alzoo de Koning in het eerst
geen een ven die Europeers, die hy tegen
hem had zien vegten, en zyn vyanden zien
ondersteunen, in 't seven wilde laten; waar
in men hem geen ongelyk geven kon,de-

wyl zy zig dat zelfs op den hals gehaald had-

kenden, en wel gezien hadden, dat hy

niet in onzen , maar in des Koning dienst

was) op onze rekening openbaar dorsten
stellen.

De Engelzen, al dezen hoon en smaat

den, behalven dat het regt des oorlogs dit

niet langer konnende verdragen, verzog-

medebragt, en in allen deelen billykte.

ten zeer ernstig, dat wy hun, en hunne
goederen, met onze schepen na Batavia

Het was een groote genade, dat hy de

Engelzen, Franzen, en Deenen, als zyn-

wilden brengen.
Men

nandeld
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1663. Men deed dit; dog onder belosten, dat tavia gevoerd, en in allen deelen door ons A 1653.
zy vragt 'er af aan onze Maatschappy be¬

(alzoo den Inlander hen geen een vaartuig

taalen zouden, waar na zy en hare geede-

geven wilde ) met Boots en Tsjampans

ren met de schepen Europa, nieuw Mid-

om hunne goederen af te zenden, gehol-

delburg, Delfshaven, en ’t Woud, na Ba-

pen zyn.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Ae 1683 tast Tak Tirtajassa aan. Dat by veroverd. En raakt over de Rivier
Ain groot gevaar. Na de veroveringvan Anir, verlaten veel grooten Sulthan A¬

gong; dog de oude Koning geeft zichook over. De jonge Koning bevoorrecht ons.
Alzoo hem de E. Maatschappy alles auytschold. De oude Koning na Batavia verplaaitst, daar by stierf.
Erwyl de Engelzen nu na Bata¬

lende zyn moed aan een nieuwe vlam, die

via waren, ging de Heer Tak na 't

A 1683
tast Tak

Tittajassa
22n.

hy by zyn te rugge komst in de stad aan4
dorp Markesari, en veroverde dat stak, en leggende de zelve dus nog verin korte tyd, na een scherp gevegt, zon- der in koolen, waar op hy weer na Bander dat 'er in dat jaar veel meer van belang tam keerde, latende zyn meeste magt daar
voorviel.
onder Kapitein Hartzing beschanst.
Kort daar aan wierd ook de stad Anii Na de verA°. 1683, al een groot stuk weegs 'er
overing
in, begon men de vyand weer op te zoe- door Kapitein de Ruiter belegerd, en na
van Anir,
ken, en in zyn eigen nest aan te tasten.
een hertnekkig gevegt veroverd, door't
De Heer Tak tastte tegen Paaschen de verlies van welke stad, ’s vyands wieken
stad Tirtajassa aan, waar in de oude Ko- t'eenemaal gefnuikt wierden, alzoo zy nu
ning zig zeer hertnekkig verweerde. Dog al de zee-posten quyt, en niet in staat
deze Heer ziende, dat het by dag na zyn waren, om het te land in 't gebergte lang
zin nier ging, hervatte den stryd des te konnen uitharden.
Verlaten
Men zag 'er ook niet lang 'er na, bly.
nagts met zoo grooten geluk, dat hy de
veel Groovyand, die ’t vuur van onze granaaten en ken af; want de Grooten, dat zwerver
ten sulthan
stinkpotten niet langer verdragen kon, zoo wars werdende, en niet genegen den ouden Agong.
verre komen dede, van met ons nu wel te Koning langer te volgen, dropen allenskens
willen handelen ; dog dit vlak afgeslagen van hem af, en quamen ons om vergiffezynde, begonnen zy weer even verwoed. nis verzoeken , brengende hunne t'zaamals te voren, met ons te vegten; dog als gebondene wapenen voor des jongen Ko¬
zy nu zagen, dat wy ons daar sterk maak nings voeten , dien wy met zyne onderdaa
ten, en ons weinig aan hen gelegen lieten,
snydende hen alle toevoer af , staken zy

nen begaan lieten.

Hy beloofde hen welgenade; maar
zelfs in de derde nagt de stad Tirtajassa in herdenkende, wat smert zy hem aangevollen brand

Dat hy

daan, en tot wat voor een uiterste zy hem

De onzen kregen niet voor de morgen- gebragt hadden, deed hy veelen der zelven

veroverd. stond bericht, hoe 't 'er was, en hoorden

toen, dat de vyand over de Rivier getrok-

ongemeene en vreezelyke straffen aan
Zommigen wierden voor wilde dieren

ken, en na ’t gebergte agter die stad ge- geworpen, anderen zoo lang met rottangen
weken was. Daar op trok de Heer Tak geslagen, dat zy 'er by nederzegen. Dan
’er na toe, vond die nog smookende, en wierden zy weder met spys en drank verin ’t paleis wel cenige buit, en veel zwaar quiket, en als zy wat bekomen waren, weer
yzer geschut op de bolwerken, dog geene zeer hevig, en eindelyk zoo lang geslagen,
dat zy geen slagen, ja geen gloejende yzers
de minste voorraad van oorlog
En raakt
over de Ri
vier in

grootgevaar.

Hy ging met eenigen over de Rivier

nog koolen meer gevoelden, en zich dus

daar hy zommige verlatene schanssen vond

dood sliepen.

niet zwemmen konden, lieten daar 't le

volkt was.

Al deze wreedheden door haar Edelhewesha ven hy dagt over de Rivier te rug
te keeren;, dog wierd daar door een groo- den vernomen zynde, bewogen zy den
te trocp Bantammers aangetast, diehen de Koning daar van af te staan, en op genapas na de schuitjens afsneden. Veelen die de te denken, alzoo zyn land genoeg ontven, buiten de welke nog wel 2oo stuks,

die den vyand afwagteden, zich zeer

De oude Koning dus van de zynen ver-

De oude

laten zynde, en niet langer konnende be Koning

dapper dood vogten, alzoo de vyand hen staan, quam eindelyk ook vergiffenis vergeest zich
zoeken, en wierd door de onzen in gena- ook over.
De Heer Tak ontquam het gevaar met de aangenomen, op Bantam eenigen tyd in
4 of s schuitjens, die hy nog tydig kreeg, verzekering gehouden, dog van der Koveel te sterk was.

moest het vermoorden van de zynen aan

ning zyn zoon zeer veragtelyk gehandeld.

zien, zonder het te konnen wreeken, koe¬

Zeker vriend van my, nog op Batavia

IV. Deel.
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A 1653. nende, heeft my verhaald, dat hy op den Heer Tak, Kapitein Wanderpoel, de 1585.
dag, toen hy afgekomen was, en zig eerst Koopman Everard vander Schuur, en de
Kapitein der Maleyers, Wan Abdul Ba-

overgegeven had, met eenige andere Nederlanders, by den jongen Koning ont-

goes, afgezondenen uit naam van haar

haald wierd, alwaar al zyne Pangerangs

Edelheden, dus besproken, besloten, en

wat verre af op de grond, en de oude Ko- bezworen is
Ik zal nu weder met het verhaal van den
ning mede op de grond, dog t allerverste, by ’t slecht volk nederzaten, en dat ouden Koning, tot zyn einde toe, voorthy hem toen als een hond zag langs de
grond kruipen, om nu en dan een schil
van een vrugt of twee, die hem toegeworpen wierden (daar de Pangerangs
verscheide vruchten van de tafel kregen)
te komen oprapen, gedurende welke
daad de jonge Koning zynen vader niet
alleen met de uiterste verontwaardiging,

gaan, om daar na dan tot de zaaken, die
tusschen beide voorvielen, te komen.

De oude Koning op Bantam nu al twee Deoude
jaaren gezeten, en de onzen gemerkt heb-Koning na
batavia

bende, dat de zoon uit bitterheid teger

verplaast,

zyn vader zich de eene of de andere tyd
daar hy
wel eens vergrypen mogt, behalven dat stierf.

veel Javanen reeds al veel middelen, tot

maar ook met zulken bitter gezicht, als

verlossing van den ouden Koning in ’t werk

of hy hem verscheuren wilde, aanzag

gesteld hadden (waar over reeds verschei-

Hy wilde hem in het eerst ook in hun al- de van hen gekrist waren) zoo vonden de
ler gezicht krissen; dog de Heer Tak onzen goed dien Vorst in November
hem dat uit het hoofdgepraat

De jonge
Koningbe¬
voorregt
ons.

hebbende,

1686 van Bantam na Batavia in praauwen

wilde hy hem in een beesten-hok opstui-

al vry statieus met alle zyne vrouwen, en

ten, en had 'er last toe gegeven, hoewel

eenige slaven, te doen vervoeren, en hem

dat mede door de Heer Tak

op de punt de Robyn, in ’t kasteel, te

belet wierd.

De jonge Koning zoo grooten hulp van plaatzen, daar hy eenige jaren gevangen
ons genoten hebbende, vond zich nietal¬ gezeten heeft, werdende door haar Edelheleen tot groote dankbaarheid verpligt, maar
meende, dat hy iets meer behoorde te doen,

den onderhouden (die Ae. 1690 den 8 No-

vember zyn inkomen maandelyks, gelyk

dan ons de onkosten te betaalen, die wy

ook dat van Pangerang Poerabaja, ver-

om zynen’t wille gedaan hadden.

minderden) en gaande gemeenelyk met twee

Hy deed dat ook op den 17April 1684.

oppassers uit. Hy stierf hier ontrent A°.

Alzoo hemverleenende

ons een zeer groot voorrecht 1695, en wierd zyn lyk na Bantam gede E. Maat- wegens ’t alleen inkoopen van peper, en
zonden, om het daar te begraven.
schappy
Nu zouden wy wel eens gaan zien hoe
t verkoopen van deze en gene witte ofgealles quytschilderde kleeden, in zyne landen, welk deze Bantamze gevallen, en bewegingen in
schold.
voorregt haar Edelheden den 28 April aan- Europa, en voor al in Engeland opgenonamen; maar met die edelmoedigheid, dat men wierden; maar dewyl die van een

vry langen adem zyn, en hierzeer veel vel6ooooo Ryxdaalders, wegens gedane on- len zouden beslaan, oordeelen wy best den
kosten, op die voorwaarde quytscholden, lezer na ’t vervolg van Aitzema, door Sylzoo lang zy dit voorrecht behouden zou- vius daar dit in 't breede te vinden is, te
zy hem by een geschrift van ontslag wel

den ; mits dat de schuld weer ten laste van

wyzen; behalven dat het ook ieder een niet

den Koning zyn zoude, zoo ras dit voorregt

lusten zou alle de papieren, daar over gehen mogt werden benomen, waar toe zig die wisseld, na te lezen, alzoo dat in verschei-

Vorst zeer gewillig verbonden heeft, ge- de groote eisschen, en eenige brieven, die
lyk dat ook door zyn Hoogheid met de men daar in ’t breede vinden kan, bestaat.

DERDE HOOFDSTUK.
DE Heer van Hoorn Ae. 1685 weer Gezant derwaards. Aboe il Falaal MohhamDmed Jachia pe. Koning Ae. 1687. Door de Heer Pits geluk gewenscht. Veroveringen door dien Vorst op Borneo Ao. 1698. Zyn zorge om zyn tweede zoon by zyn le-

ven te doen kroonen. Overgave van een Christen-vrouwe aan dien Koning, die by
dooden doet.

N dezen staat nu waren de zaken tus- t verheffen van Koning William de III.
schen onzen staat, en de Engelschen ge- tot die kroon, nog al meer en meer verbleven, zonder dat er verder van hen we¬ dweenen, en eindelyk geheel te niet geder n Bantam te zetten, iets wierd gevergd, raakt zyn.
h ew die naderhand, by den opstand door

Ao. 1685 ging de Heer Johan van Hoorn De Heer

Jacobus de Il in’t Ryk verwekt, en door weder by dezen jongen Koning van Ban- van Hoorn
A. 1685
tam

B

AN

1698. tam, om met hem van zaken van gewigi
weer Ge-

zant derwaards.

laal Mo.

hham med
achia

9e Konins
A8
door de

Heer Pit.
geluk ge
ensch

Veroverin
die Vorst

opec

AC. 1678

A

M.
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te sprcken. Hy had op dien tyd een Ar- zynde, wierd met de nek aangezien, en
menische Princesse, en nog eenige andere zyn volk gedwongen in onze handen over
by zich, tegen welke hy, in 't bywezen de weg, na een der dorpen naast Succavan die wyven, en van dezen Heer eer dana gelegen, te komen, alzoo alle drie
zeer vuile bordeel-taal in 't hoog Javaansch de passen der drie Rivieren bezet waren
uitsloeg; dat door onzen Koopman Kaaf,
om de Koning ’t vlugten na beneden te
die deze taal wel spreken kon, ook zeci beletten. Zy bragten 800 Ryxdaalders
wel verstaan wier-.

Aboe il Fa¬

T

de Bantammers. Hy, boven gekomenA. 1638.

Hy leefde nier heel lang daar na, stierf

Ao. 1687 en wierd vervangen door zyr

mede, dat al mede voor de Pangerang van
Bantam met zyn volk, of voor hunnen Koning was

zoon Sulthan Aboe il Falaal Mohhammed

De Heer Goens uitdrukkelyk door de

Jaclta, die de negende in rang was. Haar

Koning hier toe van haar Edelheden ver-

Edclheden lieten hem in dat zelve jaar

zogt had zig in den beginnc door een snap-

door de Heer Jacob Joriszoon Pits, buiten

haan , die afging, en waar in hy onvoor-

gemeen Raad van Nederlands India, eer

zichtig zyn duim stak, de duim afgescho-

Heer, die de Malenze taal zeer wel sprak.

ten; waar af hy, die zedert niet in staat

met zyn verhefling tot de kroon veel ge-

was, om iets te doen, en ’t bestel aan de

luks wenschen.

sin Mohhammed Djenoel bidien by an-

Heer Klaaszoon liet, na de bevogre over¬
winning, en herstel van’t regt des Konings tot de ; negryen (als zy 3 mylen

deren Zainalabdyn genaamd, aan de kroor

buiten de wal weer na Batavia voeren)

A° 1693 wanneer nu Aboe il Macha-

was, zond deze Vorst zekeren Heer Roc
loef Goens, nevens eerige andere Neder

landers, na Borneo, daar zy op Succada

na voor hem groote veroveringen deden,

quain te sterven, zedert altyd zeer kleenmoedig geweest zynde.

Na dat men voor Bantam en opde Reede gekomen was, mogt 'er niemand van

en met grooten buiren we-r quamen. Het

de Bantammers aan land komen; maar zy

net bericht 'er af, is aldus.

Zeaer Koning landewaard in had bo-

moesten onze schepen met haar -5 Pantsjalange na Batavia geleiden. De Koning zond

ven, 18 of 2o myl de Rivier op een ne
gry, en nam Succadana van den Koning

een byzonder geschenk, nevens wat aarde

van Bantam, die buiten dien nog 2 ne

op een zilvere schotel, ten bewyze, dat

gryen, aan wederzyden van Succadana had.

eenigen tyd daar na 2 schepen met peper tot

hy ’t weer verkrygen van dat zyn land, de

Deze Koning, eerst Succadana ingeno-

E. Maatschappy dank weet ; buiten dat hy

men habbende, nam daar na de twee an-

al de onkosten aldaar gedaan, aan de E. Maat-

dere Dorpen ook, en daar en boven toi

schappy, volgens gewoonte, zeer wel be-

twce of driemaal 16 of 17 Pantsjalangs var

taalde; dog de byzondere lieden, die op
dien tocht zoo dapper voor hem gevogten
hadden, hebben noit van dit geschenk iet

den Koning van Bantam, en maakte zyn
volk gevangenen en slaven

Hy verzogt, na veel verlies en geleden
smaadheden, dan de E. Maatschappy om
hulp, die buiten de 75 Pantsjalangs des

gekregen.

Konings, nog 8Pantsjalangs, 3 schepen
de Faam, de Bye, en nog een met volk

Pangerang Depati Anom, en over het or
den throon stellen van Pangerang Poe-

en ammunitie Ae. 1608 derwaards zonden.

gar gehad had, vond deze Koning van

Naderharid quam nog een schip de Thee
of Peperboom genaamd

Bantain goed deze zaak by zyn leven met
haar Edelheden zoodanig te schikken en

Als Hoofd van de commissie ging de
Heer Goens, als tweede, Jacob Klaaszoon,

geen geschillen meer mogten vallen.

zynde Roopman, en als Luitenants daar
op geworden, Govert Knol, en N.

Na dat men de voornoemde mocjelykheden op Batavia wegens het afzetten van

vast te stellen, dat daar over na zyn dood

Het is daarom (zoo men meend dat niet zyn zorge
alleen verscheide bedienden van ons me-om

zyn

Oorthoorn; en den Constapel, Spiege

nigmaal over en weder geweest zyn, maa tweeden

Voor ’t land komende, raakte een van de

zelf heeft ook in Augustus Ao. 1708ZyI
Edelheid van Hoorn, met ’t schip San

schepen vast: ook was ’er een Engels
Koopman en Rapitein gekomen, die de-

zen Koning hielp, en ’t lang tegen hield.
De Koning vlugte allereerst na ’t ge
bergte, en omtrent 14 dagen ’er na, nam
de Engelsman, zonder reden, daar an

ders zyn Pagger onwinbaar, en al ons

schieten te vergeefs was, ook de vlugt der-

zoon by
zyn leven te
doen kroo¬

denburg na Bantam, met de Heeren de nen.

Vos, Zwaardekroon, en Garsin, enz. gevaren zynde, zeer lang met dien Vorst
waarschynelyk over dit werk) alleen ge-

sproken, om de opvolging van zyn twee
den zoon als Erf-Prins vast te stellen, alzoc
den oudsten iets scheelde, en deze wel

waards ; dog bragt eerst 20 of 3o piko zoo schrander was.
amfioen, en een groote menigte pakken
Hy quam zyn Edelheid wel met &amp;c
met kleeden in een grens aan land, en stelde vaartuigen, alle met rood laken bekleed

daar 2 man by, ’t geen alles buit was voor

te gemoed.
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Hy had zyn drie egte gemalinnen, en zilvere schotel vol spaanze matten voorden A' 1705.
veel byzitten, by zich, die alle op zyn

armen.

Ao. 1705 is 'er een zeldzaam geval of Overgave

Javaansch toegetakeld, en gansch niet fraer

Batavia gebeurt (zoo men my Ao. 1712

waren.

Zyn Edelheid ontsing dien Vorst aan de

van cen

ver-

Cnrinien

haald heeft) dat namelyk, zekere Bantarn

vrouw aan

val reep; dog hy quam niet aan boord,

ze vrouw, Christen geworden, en met dien

voor dut al zyn wyven eerst over waren.

een Christen op Batavia getroud zynde

Na dat zy ontrent een uur by een ge-

door dezen Koning verzogt, en door haar

sy dooden
doed.

weest waren, geleidde zyn Edelheid dezen Edelheden aan hem overgegeven is, die
Vorst met zyn schip, en nog 4 ofs andere, die hy by zich had , weer tot ontrent

Bantam, en nam een vriendelyk afscheid
van den zelven, betuigende aan ons Opperhoofd aldaar zyn groot genoegen over
de eer, hem van zyn Edelheid aangedaan

In ’t begin van Ao 1709 ging de Heer
de Vos, ordinaar Raad van Indien, na

daar op ten eersten door hem zeer elendig
ter dood gebragt wierd. En toen Henrik
Lucaszoon Caardeel, van Steenwyk, die
gewezen weggeloopen Metzelaar, naderhand Pangerang Wiragoena genaamd, na

Bantam, uit de werkplaats van ’t ambagtsvolk der E. Maatschappy, weggeloopen,

en Moorsch geworden was, wierd hy

Bantam, ten overstaan van welken (zoo my door haar Edelheden wel zeer ernstig wedoor den Krankbezoeker Simon Dol, die der geëischt; dog is toen geenzins op haar
dat mede aangezien heeft, bericht is) den

verzock door dien Koning weder gegeven;

voornoemden tweeden zoon des Konings
van Bantam, als Erf-Prins, gekroond is
De Heer Zwaardekroon, jegenwoordig

maar naderhand, by een ander voorval, van

Opperlandvoogd van Indien, is mede eens

over dit geval van die vrouw, zoo lang uit-

by dezen Vorst geweest, op welken tyd die
Koning hem weder op Bantam by quam

dienst betreffende, spreken zal.

zelfs tot ons weder overgekomen, en weer

Christen geworden. Ik zal mynegedagten
stellen tot dat ik van de zaken, den Gods-

juist als 'er een predicatie wierd voorgele-

Dit, het voornaamste zynde, dat wy

zen, by welk geval hy ’t zakje ziende rond van de zaken van Bantam wisten te zeggaan, en niet oegrypende, wat dit zeggen
wilde, vraagde hy dat dien Heer, die

gen, zal het nu tyd werden, dat wy ook

hem zeide, dat wy in 't zelve gewoon wa

Jacatra, en Batavia in des zelfs plaats op

eens van die voorname en beroemde stad

ren iets voor de armen te geven. Hyver-

dien eigen grond gebouwd, ondernemen te

ontschuldigde zich toen van geen geld by
zig te hebben; maar zond daags 'er aan een

spreken.
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VYFDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
DEschryvinge van Batavia. Hare gelegenheid. Schoone Reede. De lucht hier. De
hitte. Middelen daar tegen. Koelheid der huizen, en ook der avondstonden. Omtrek , lengte , en breedte der stad. Punten en verdere sterkte. De Rivier, door de
aardbeving Ao. 1690 zeer bedorven. Gevolgen van die aardbeving. Zeldzaam voor¬
val van een Kaeiman. Poorten der stad. Zeer fraeje straaten en grachten dezer stad.
Ongemakken der zelve. En der straten. Net getal der Hollandsche en Chineesche
huizen. Getal der thuin-huizen. Stadbuis. Scherpe wagt der borgers op ’t zelve.
Teekening van het Stadhuis. De kruis-kerk. De Portugeesche kerken afgebeeld. Ver-

dere openbare stads-gebouwen. Het kasteel Batavia. Het plein, en de stal. Dieren
daar in. Gedaante des kasteels in teekening. Breedte en lengte. Het kasteel van bin-

nen in teekening. De kasteels-kerk. Paleis van den Opperlandvoogd van Indien. De
Pinang-poort. Het verdere ’t geen van dit kasteel te zeggen vult. Buiten-sterkten.
Schoone wegen en thuinen. En verdere fraejigheden buiten de stad.

Beschryviiige van

Elyk de naam van het land, die zoo fraei, doorgaans zoo cierlyk
a

53
aa-

gebouwd, en in’t gemeen van zulke schoostad legt, Jacatra is, ne huizen voorzien zyn, behalven dat zy
46 alzoo plagt de hoofdstad in wyd-uitgestrektheid van handel, alle de

D: Koningryk, waar in de-

Batavia.

v6s
u

73ze

s4 wel eer ook dien zelven
a

zelve zeer verre overtreft, gelyk ons dat

naam te dragen, gelyk

klaar genoeg blyken zal ter plaatse, daar wy

wy breeder daar af hier

pas voor de beschryving van ’t ampt van

na spreken, als wy aanwyzen zullen, op den Opperlandvoogd of Gouverneur Gewat voor een wyze Batavia is gegrond-

neraal van Indien) aanwyzen, heedanige

vest, dat op de zelve plaats, daar wel eer bezendingen haar Edelheden van maand

tot maand te verzorgen hebben.
Zy is op 6 graden en 10 minuten zui- Hare gelegeene, die in heerlykheid, netheit van ge- der breedte, en op de lengte van 126gra-genheid.
bouwen, schoonheid van belommerde den en 54 minuten, op een lage moeras¬
de stad Jacatra lag, gelegen is.
Onder de steden van het Oosten is 'er

grachten, cieraad van lyn-rechte straaten,

sige grond gelegen, waar door zy in de

en wegen, mitsgaders in grootheid van morgenstond gemeenelyk als met eenen newyd-uitgestrekten handel, by Batavia kan vel of damp, die op de geheele stad legt,
vergeleken werden. Zy is niet alleen die bedekt is, dat men allerbest, als men ’s mormagtige Koninginne van’t Oosten, die gens met het aanbreken van den dag van
daar ais op haren throon zit, die van daar

de schepen op de Reede na de stad vaart,

hare bevelen aan alle onze comptoiren, en

bespeuren kan.

na alle andere gewesten van ’t Oosten geeft,

Zoo ras egter de zon opkomt, en, voor

al zoo ras de zee-wind begint door te waeninkryken, en als de volmaakte in schoon- jen (dat men gemeenelyk ontrent tien uu-

en die, gelyk als de Koninginne der Ko

heid (gelyk de Geest Gods Jes. 47. 5. en ren ’s morgens verneemd, en die tegen den
Ezech. 27. 3. van ’t vermogend Tyrus avond leggen gaat) werden alle die dameens zeit) met haren luister boven alle de pen verstrid, en weggedreven.

Men ziet den blaau ven-berg (om dat hy
steden, die men daar heeft, uitblinkt, maar
ik kenne ook zeer weinig steden in Hol- zich van verre zoo vertoond, als menop
Ff 3

de
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Reede legt, dus genaamd) ontrent 12of 14

(en eenige wel 20) mylen 'er af leggen,
hoewel zommige onkundigen deze stad aan
des zelfs voet plaatzen.
Schoone

Recde.

wel wat doet zweeten, maardat is licht te

helpen met zich een reis meer des daags
e verschoonen (dat zommige wel twee

of driemaal doen) en dan geeft dat zweeten

Reede, die men zich zelven verbeelden

gansch geen ongemak.
Velen weten dit te ontgaan latende (zoo Middelen

kan, en die zoo groot en wyd van uit-

zy geen orembacy hebben een Chineesche daar tegen.

Voor de zelve heeft men de schoonste

praauw voor hun huis komen, die hen
zeer veel schepen gemakkelyk en zeer vei- voor twee stuivers brengt, daar zy wezen
lig zou konnen leggen, alzoo de zelve door willen. Andere ryden te paart, of met
een groote menigte Eilanden (bevorens in een Foets ter plaats, daar zy begeren te
strekking is, dat 'er een groote vloot van

't beschryven van ’t Koninkryk Jacatia te

wezen, behalven dat men zich ook ge-

dier plaatze al gemeld) zoodanig gedekt is,
dat men ’er byna geen aanslag van water

nalckelyk met een geverniste en vergulde
draagstoel (ontrent twec voeten in ’t vier-

heeft, schoon het al sterk waeid, zooda-

lant breed, en ; of6 voeten hoog, van

nig, dat men Chincesche praauwen inme-

een groote raam in de deur, en aan weder-

nigte na en van boord ziet varen, hoewel

zyden van nog een raamken voornien , waar
door men een ieder zien kan, zonder ge-

het egter voor een enkele reize wel gebeurd,

dat zy 't onderste boven geraken. Ook

zien te werden) over al, zonder van eeni-

zyn 30. 1713 op Kersdag door een zwa¬

ge hitte te weten, kan laten brengen. Een

re storm thet eerste wel in honderd ja¬

gemake, dat met geen geld te betalen is,

ren) by na al de schepen van hare ankers
geraakt, gelyk 'er ook een schuit, die

en dat ons geen stuiver kost, alzoo twce

van ’t Eiland Purmerent quam, omssoeg,

connen verrichten. Ook laten alle lieden

en eenige lieden zeer dicht by de Ree-

van fatzoen (onder welkc cen Onderkoop-

de verdronken, waar onder myn necf, de

man de minste in rang gerekend werd, te

jonge Rumphius, mede was.

weten, die recht hebben, om het te voe-

Gemeenelyk legt 'er een groot getal
schepen op die Reede, pas een vierde myls

De lucht
hier.

an onze huisslaven dat in een opgenblik

ren) zicheen groote zonnescherm tegen de
hitte boven ’t hooft dragen, daar een Afs-

van de stad; dog de Zeevoogd legt wel

sistent maareen kleene voeren mag, en die

een half myl vande zelve, als op de brand-

zelfs dragen moet: want zoo die zich ver-

wagt.

stoutte meteen geopend zonnescherm in 't

gezond; en niet tegenstaande men hier zoo
na aan de linie legt, is de hitte hier niet

Soldaten afgenomen werden.

De lucht alhier is doorgaans zeer fris en

onverdragelyk ; maar in tegendeel, door t
waejen der koele winden, zoo wel te ly-

den, dat men het naaulyks zou konnen gelooven.

kasteel te komen, zou hem die door de

Schoon het nu van negen tot vyf uuren zoo heet op de straat en buiten is,

i5

Koelheid

der huizen,
en ook der

’t egter na vyf uuren weer zoo gematigd, avondstonals men het zou konnen wenschen.

n- den.

dertusschen weet men in de huizen van

In het droog saizoen (dat in May begind,

geen hitte ter wereld, alzoo men daarzeer

en tot 't einde van October duurd) waeit

koele galderyen heeft, die met gordynen

de Oosten wint vyf maanden aan een zeer

koel en donker gehouden, behalven dat

sterk door, zynde de zesde de Wyffel- of

de minste winden, die ’er zyn , door

Kenter-maand, in welke men zoo geen

de rotting-raamen ten eersten vernomen en

vaste winden heeft.
In’t regen-saizoen (dat hier zoo veel als
de winter is, en in November, of wel eerst

gevoeld werden. Altoos ik heb het, in
huis zynde, noit te warm gehad.
sNagts kan het daar (voor al door den

regt in December begind, en tot 't einde dauw) zoo koud zyn, dat het verveeld, en
van Maart duurd) waeit de Westen wind nadcelig is.
sterk door, en dan kan ’t zomtyds hier wel
De stad beslaat in haren omtrek ruim Omtrek,

een dag of twee aan een regenen; maar zoo

4800 klocke treden, hebbende aan de west-

ras die regen ophoud, zyn de straaten, en

cant, van de eene wal tot de andere,de stad.

gragten weder droog, en dit geeft een groo¬
te verquikking in de lucht, en verfrissching aan de boomen, die dan uitnemend
schoon en groen staan.
Dehitte.

eng c, en

recdte der

lengte van 1317, en aan de oost-kant tot
t kasteel toe, maar de lengte van 802, en

van de Rotterdamze tot de Utregtsche

In den heeten tyd voor al moet men egter

poort de breette van 1360 van myne treden,
zoo dat zy breeder dan langer is. Als men

zeggen, dat het van negen uuren ’s mor-

de buiten-of voorsteden er by rekend, die

gens tot na de middag ten vyf uuren al

al vry wel bebouwd zyn, dan is zy wel

fraei heet op straat is, en die dan uit moet

anderhalve myl in haren omtrek.

gaan, kan zeer licht in korten tyd zich

Zy is rondom omringt met een schoone Punten, en

doornat zweeten; maar dehitte, hoe groot

muur van kraal-steen, die met 22 punter

zy ook zy, en is zoo benaaud niet, als zy
in Holland in de zomer voorkomt. Zy

of bolwerken versterkt, en daar door in
staat is, om zig zeer wel te konnen ver-

verveeld ook niet anders, dan dat zy ons

dedigen, alzoo die van zeer goed geschut,
en

verdere

terkre.

B ATA

V. IA.

231
en verder van alles, dat daar noodig is, Indien wierd; dog door de stoffe, die gevoorzien zyn.

durig van boven quam, groeide die bank

Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn,

van tyd tot tyd weer zoo sterk aan, dat zy
nu al weer zoodanig, als voor zyne kom-

Enlhuizen, Vianen, Gelderland, Cat-

ste, gevonden werd.

Deze punten zyn genaamd, Amsterdam,

zenelleboogen, Oranje, de Nieuwe poort,

Daar beneven heeft de stoffe, die van

Hollandia , Diest, Nassauw, Zeeland

boven af komt zakken, nietalleen die bank

Utregt, Vries-land, Overyssel, Groningen, Zeeburg, Kuilenburg, en de mid

daar gemaakt, maar een eeuwigdurende
last voor de ingezetenen, die op de grag

delpunt, welke laatste in het midden der

ten woonen veroorzaakt, vermits die nu

stad, en ontrent de groote middelbrug, die alle jaar in de maanden van Juny en July
over de groote Rivier legt, geplaatst, en moeten uitgemodderd werden, tot grooin staat is, om met haar gescliut by na al-

le de toegangen in de stad te verdedigen, en de voornaamste straaten te bestryken.

te moeite, en koste voor den eigenaar
en huurder, alzoo die dat alle jaar dan

moet laten uitbaggeren, dat voor eerst
een schrikkelyken hoop modder voor ieder

huis, die gansche gracht langs, een slegt
gezicht, een groote stank, in die heetste
tyd, en ten minste nog 6 of 8 Ryxdaalkomen, behalven dat de zelve van grach- ders onkosten aan ieder geeft, alzoo men
Ook is de barm onder de muuren der

stad met een dichte hagedoorn, of Carindang, bezet, daar niet wel is door te
ten rondom , die wel een breedte van 12

ten eersten verzorgen moet, dat die mod

of 14 roeden beslaan, voorzien, en die

der van daar na buiten gebragt, die dan

met een aarde wal van 34 roede hoog

gebruikt werd, om de wegen of lande-

met steenen van buiten omzet, versterki

ryen te hoogen.

Zoo ras nu een gragt uitgemoddert is,

15.

De stad is door de groote Rivier (an-

is zy een maand of twee daar aan weder

ders die van Jacatra genaamd) in tweën

even vol. Waar uit men dan zeer licht

gescheiden, die van boven, van ’t naby ge

begrypen kan, hoe grooten ongemak die

legen gebergte Pangerano (gemeenelyk de aardbeving deze schoone stad heeft toegeblaauwe berg genaamd) komt afstroomen, bragt, behalven dat men nu met laag water ook overal zoo niet varen kan, gelyk
en hier in zee stort. Zy is ontrent 57
treden breed.

Zy plagt in de vorige tyden zich alomme, de gansche stad door, in de grachten
te verdeelen; dog jegenwoordig leggen
zommige grachten by laag water geheel

Krocodillen, die daar op de doode katten.

honden, buffels, en menschen, die de Ja-

aardbevinc

1699
zeer bedor

ven.

zoo komen afdryven, aazen, en loeren.

in ’t Wester-Moesson heeft, hoewel het

A° 1692 wierden drie Bhaaren , of Zeldzaam
nieuw gekomeneSoldaten (zoo men my be¬ voorval

Dit is veroorzaakt door een zware aard-

beving, die men nu en dan hier onderha

vig, en dat, vermits men daar niet dan
steene huizen heeft, al zeer gevaarlyk is,

Ao. 1684den 13 February, en Ao. 1690
den 4. January, en den 21 January 1706

aardbe¬

ving.

van een

Kaeiman.

vinnig van een Kaeiman vervolgd, dat zy
genoodzaaltt waren boven op de zelve hunne behoudenis te zoeken, alzoo hy, op
zyn agterste pooten recht overeinde staan-

had men hier het gevoel van ettelyke ster-

de, tot boven aan het hout der galge met
zyn bek quam.

oorzaakt heeft.
Gevolgen

rigt heeft) tot aan zekere galg, ontrentde
Rivier, buiten den boom toen staande, zoc

ke bewegingen van ’t aardryk, van welke de middelste dat bederf der Rivier ver-

van die

vanen hier en daar vermoorden, en dan

dan meest vol zyn, diens tegendeel men
wel wat verschiet.
De Rivick

al in ’t drooge Moesson, ter plaats daar zy
in zee uitwaterd, zeer veel Kaeimans, of

droog, voor al in May in het Ooster- of
drooge saizoen, hoewel zy tegen den avond

door de

men voor dien tyd plag te doen.
In deze groote Rivier heeft men, voor

Dit is 't eerste voorbeeld, dat ik ontmoete, van luiden die door de galg be-

Een zeer schadelyk gevolg van deze houden zyn , daar zy anders voor zoo veelen
doodelyk is, en noit andere, die de zelve
beklimmen, dan alleen de Scherpregter

aardbeving was, dat, wat kosten en moei
te haar Edelheden ook gedaan heb-

ben, om de bank voor de Rivier leggende, en dagelyks nog aangroejende, weg
te nemen, al het zelve te vergeefs geweest is.

Ao. 1707 quam de Heer Jacob Faas, als
Opperkoopman en Raad van ’t Justitie, en

levend weder beneden daalen.
Deze stad nu heeft vier voornaame, en Poorter

zeer fraei-gebouwde poorten, de Rotter-

der stad.

damze, die Ao. 1636, de Nieuwpoort,
die Ao. 1631, de Utregtze, die Ao. 1651

(volgens besluit harer Edelheden van den

wel voornamelyk uit, om deze bank door

25 July tot voortzetting van den Land-

een modder-moolen weg te nemen. Dit

bouw) en de Diest-poort, die Ao. 1657

gelukte in 't eerst zoo wel, dat die Heer,
op ’t gunstig schryven harer Edelheden

gebouwt wierd, gelyk voor de zelve uitgehouwen te zien is. Daar is nog een

hier over Ao. 1710 extraordinair Raad van

kleen poortje, Speelmans poortje genaamd,
staan-
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staande schuins tegen over de Konyne-

lakka recht op de Utrechtze poort aan

gracht; dog van weinig gebruik. Ook

loopt.

heeft men nog een poort by ’t vierkant,
die regt over ’t Fort zich vertoont, en gemeenelyk de vierkante poort genaamt werd.
Zeer fraeje Het is een van de fraeiste zaaken, die
sraaten.

In deze stad zyn ook zestien zeer fraeje Grachten
gragten, die alle met schoone Tamarinde- dezer
en verscheide bloem-boomen beplant zyn,

die behalven het fraci gezicht, en de aan-

men in een nieuw-aangelegde stad verei-

rename geur, tegen vier uuren des namid

schen kan, dat alle de gragten en straaten
yn-regt, en doorgaans, buiten de steene

dags voor al, ook den ganschen dag een uit¬

weg langs de huizen die nog wel vyf voeten behalven de rol-laag beslaat, en die o¬
ver al van blaauwe of roode zeer gladge-

nemenden verquikkenden lommergeven.
Een van de breedsse en grootste grachten, midden door de stad loopende, en
zich van daar na de andere grachten ver-

legde steenen is) dertig voeten breed zyn,

deelende, maakte de groote Rivier uit,

en die onbestraat, dog egter tot een zeer

over de welke in het midden een schoone

vasten en goeden weg, voor de slaven en
koetzen diend, om gebruikt te werden
alzoo alle fatzoenlyke lieden op die cierly-

lange houte brug legt met steene vleugels,

ke en nette geplaveide weg gewoon zyn
te gaan.

Van deze straaten teld men ’eragt, zom-

zynde de brug zelfs 57 treden lang, ge-

lyk ook de barm, of de weg aan wederzyden van deze Rivier, sa treden breed is.
Langs dieRivier woonen na deOost-kant

meest Chineezen; dog aan de West-kant,

mige daar van recht, andere maar dwars-

voor al ontrent de Diest-poort, heeft men

straaten zynde-

zeer schoone huizen door Hollanders be-

De eerste, die men, uit het kasteel ko-

mende, ontmoet, is de Princen- (anders
ook, dog qualyk, genaamd de Heerenstraat, loopende regt op het Stadhuis aan;
ter linkerhand van welke men, zoo als
men uit het kasteel komt, ook de Princensteeg (of de thee-water-,anders ook de Hecren-straat genaamd) heeft. Men ontmoet

woond, alwaar na de Zuid-kant by de

Gast-huis- straat nog een steene brug is
gelyk 'er nog twee zulke aan de Noordkant zyn, daar men van de groote middelbrug af, na de West-zyde, de Gauw-diefs-

markt heeft, daar allerlei waaren verkogt
werden, en daar veel groote huizen der

Chincezen met groote porcelyn winkels

in de zelve twee bruggen, ieder over een

zyn. Deze werd zoo genaamd, om dat

dwars-gragt leggende.
Ontrent de zelve, of wat aan de Oost-

men daar veel gestolen goed te koopvin ;

en na de Oost-zyde is een zeerlange marlet

zyde, heeft men een dwars-straat, de Jan

van alles, dat men bedenken kan en voor

Ferment-straat genaamd, na een Land-drost

al van ’t geen men in de huishouoing en

van dien naam , die men wil dat daar in ver-

scheide huizen gehad heeft

De tweede straat is de Pasar- of Markt-

voor de slaven van nooden heeft, die tot

aan de hoenderbrug loopt, en gen.eenelyk
zoo vol slaven en ander volk ie, dat men,

straat, de derde de Pitavin’s-straat, die

voor al ’s moigens werk heeft, om er

daar tegen over is, en de vierde straat by

door te dringen. Ook heeft men ontrent

't Gasthuis, of voorby de Maleitsche Kerk de middelpunt, by die groote brug, een
loopende.

Behalven deze straaten, beoosten de Ri-

zeer groote Markt, daar dagelyls niet dan

bloemen verkogt, en weer versch aange

vier, heeft men nog verscheide andre aan

voerd werden, aangezien de jonge Jusle -

de West-kant gelegen.

veel werk daar af maken waarom de jonge

Men ontmoet daar eerst de Jonkersstraat, die door een dwars-gragt, de Jon-

Heeren tegen den avond veel kranszen of
snoeren koopen, en die aan de jonge

kers-gracht genaamd, in twee fraeje ope-

juffers, daar zy dan by zyn, verceren,

ne breede straaten gedeeld, en afgeschei-

waar door alle die kraamkens gedurig le-

den werd.

De naaste, na ’t Vierkant toe gelegen,

dig raken.
De tweede gragt looptagter 't Ambagts-

werd gemeenelyk de Lepel-straat, en de

quartier, alwaar men ook de geschut gie-

naaste na de Roewa Malakka, of de Ma¬

tery heeft, en over welke drie bruggen

lakze-straat gelegen, werd de Zandzee ge-

leggen.

naamd. De eerste werd meest van her-

De derde is de Kaeimans-gragt, tus-

bergiers, tappers, en lieden die kost-gan-

schen de zelve, en tusschen de lygers.

gers houden, dog de tweede van zeer veel

gragt, aan de Oost-kant der stadt gelegen,

fatzoenlyke lieden; dog aan de Oost-zyde
meest van Chineezen, bewoond.

De tweede straat aan de West-zyde (al
zoo wy die twee vorige maar voor eene

dat al een zeer fraeje gragt, en die van vier
bruggen voorzien is.

De vierde is de Tygers-gragt, die van
eenparige schooue gebouwen, en de heer-

rekenen, schoon zy twee byzondere naamen by ’t gemeene volk hebben, daar zy

lykste is, die ik in deze stad kenne Over

anders maar die van de Jonkers-straat heeft

met overwelfde bogen, en eene van hout.

is de Utrechtze, die van de Roewa Ma-

Het schoon gezicht van deze Jynregte en

de zelve heeft raen vier steene bruggen

zoo

stad.
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Na ’t Noorden toe heeft men ook ee-

zoo cierlyk beplante gragt overtreft alles,
schoon men te Amsterdam op de Heerc-

nige dwars-gragten.
De eerste der zelve is de stads binnen-

gragt, en elders, schooner paleizen, en

gragt

wat ik oit in Holland gezien heb: want

De tweede loopt tegen de Timmerwerf,

breeder gragten, dan hier, heeft, geven zy nogtans dat genoegen, en dat vol-

dragende anders de naam van de Javaansche gragt.

doende aangenaam gezicht niet, dat deze
gragt en andere hier geven, behalven, dat

De derde is de Chineesche gragt, heb-

de gewoonte van Indien mede brengt, dat

bende eene brug.

de meeste lieden van fatzoen hier tegen 4
of s uuren, of in hunne stoepen, of aan de

loopt met drie bruggen na de nieuwe brug,

water-kant onder de boomen op zekert

en na de vischmarkt toe.

banken, die zy daar vast hebben, of wel
brengen laten, zich verlustigen, gaande
daar met hun goede vrienden zitten, om

ook eene brug heeft.

een pypje te rooken, en een glas wyn te

ken zamen een getal van 56 uit, waar van

drinken, daar men in Holland alle diepa-

de meeste zeer net van koraal-steen opge-

leizen meest doorgaans gessoten ziet, en

bouwd, en van zulke overwelfde boogen

ook die lommer van de boomen zoo groot

voorzien zyn.

De vierde by de punt Vries-land, en

De vyfde is de stads binnen-gragt, die
Alle de bruggen over deze gragten, ma¬

dan hier heeft.
Behalven deze rechte gragt aan de Oost-

ten, voor al als het hoogwater is, en

zelve ,

ook het verquikkend en groen gezicht der
boomen geeft, hebben egter die gene, die

kant der stad, heeft men ’erook vier dwars-

op die gragten woonen, een groot onge-

gragten.

De eerste is de stads-binnen-gragt, heb-

mak van de muggen, die daar onder die

bende eene brug.

De tweede de groene gragt, die geen

ooomen, en, van wegen de modder der
gragten, menigvuldiger dan in de straaten,
zyn; en nog een veel grooter des avonds

bruggen heeft

De derde de Leeuwinnen-gragt.

Ongemak-

Hoe groot een frisheid nu deze grach- ken der

niet, en ’t gansch jaar door zoo groen niet,

Deze

loopt van de middelpunt na de Rotterdammer poort, en heeft zesbruggen. En
dan is'er nog een binnen-gragt, die eene
brug heeft.
Aan de West-kant der stad heeft men
mede verscheide gragten.
De eerste, en de naaste aan de groote

Rivier, is de Jonkers-gragt, die beter met

ten negen uuren, wanneer de slaven ge-

voon zyn de bali’s en tobbens met menschen-drek (alzoo men ’er geen onder de
aarde gegravenesecreten heeft ) buitens-huis

te brengen, en, of in die gragten, die dog
uitgebaggerd moeten werden, of wel in
eenige schuiten der Chineezen, die dat komen afhaalen, uit te gieten, dat dan (gelyk men denken kan) een zeer vuile lugt

de naam van de Roewa Malakka, dat in

geeft (dat by de naam van foela novi horas,

het Portugeesch de Malakze-straat bete-

dat is, de negen uuren bloemen, bekend

kent, bekend is, over welke dric bruggen is) waar van men, in een straat woonende, zoo veel niet weet ; hoewel die, in En der
loopen. Deze beslaat (gelyk de Tygers-

den heeten tyd, en by sterke winden, voor straaten.

gragt, en de groote Rivier) de gansche
lengte van de stad, zynde mede zedert eenige jaren herwaards met veel schoone

koetzen, geweldig door ’t opvliegende stof

nieuwe huizen, en hooger uit de grond,

geplaagd werden, zoo zy 't zelve nietda-

dan men in vorige tyden gewoon was, ge

gelyks door hunne slaven laten begieten,

bouwd, waar door dit ook (vooral aan de

West-kant) een schoon bebouwde, cier-

om ’er van bevryd te zyn.
Behalven alle deze straaten en gragten,

lyk beplante, en heerlyk belommerde

is 'er nog een plaats, het Blok, en het Vier-

al wegens ’t meenigvuldig ryden van de

meest Chineesche petakken, en kleene hui-

kant genaamd, die mede in ’t vierkant, en
ook aan de Oost-kant, 'er tegen over, zeer

zen , die daar met kloppenen stampen van

fraei betimmerd is

padi, een groot ongemak (voor al ’s mor-

Wy geven van deze fraeje stadt een af- Asbeelding
beelding in 't verschiet onder letter Z. Z. dezer stadt.

gragt is; dog aan de Oost-zyde heeft men

gens aan hunne buuren geven.
Naast aan deze komt de Rhinocer-gragt,

In deze stad nu zyn veel schoone groo-

de zeer goede huizen, een fraeje lommer.

te, en ook veel kleeiie en gemeene huizen. En om net te weten, hoe veel, en
van wat soort, men’er in ieder straat, of

en drie bruggen heeft.

op ieder gragt, heeft, heeft men dit be¬

die zoo aanzienelyk, en zoo fraer bebouwd

niet is, als de vorige, hoewel men ’er me

De derde gragt aan die kant is de binnen-gragt der stad, die mede van drie brug-

richt maar na te zien.

gen voorzien is.

IV. Deel.
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HUIZEN IN DE STAD.
Groote Holland-kieene Hol- Chineesche Hollandze huizen Te zam:
zehuizen. landze dito. Petakken. doorchineez: bew:

Het geral Op de Roewa Malakka, of Jonkers-

De groote Rivier.

Chineesche

huizen.

53.. 132. 10
16.. 332. 42.
23. 76 54. 4.
40. 128. 22. 6

gragt.

der Hollandze en

De Rhinocer-gragt.
Langs de wal rondom.
De Heeren-of Thee-water

De Nieuw-poorts-

75.

270

30.

420

straat 63 25. 100 32.

en by 't Stadhuis.

151. 82. 36. 7. 5

De Tygers-gragt.

51.

De Kaeimans-gragt

99.

6.

196
220

6812 44. 15.

De Prince-straat,

157

139
r

276

156

De Zand-zee, of de Jonkers-straat

en de Lepel-straat, en achter de
zelve by de Ryst-Pasar.
’t Gedeelte daar de Kapitein der Ma-

23. 4. 113. 40. 180
14.

II.

severs woond.
Het Blok.

Het Vierkant.

44.

44.

678

75

III
61

5

564. 997. 203.

HUIZE NBUITEN

88

168
2442

DE STAD.

Araks huizen. Hollandze groote. Kleene dito. Chineesche. Te zamen

Buiten de

Nieuwe poort.

6.

Diest-poort.

I.

Rotterdammer-poort.
Utregtze poort.
Koetshuizen.

26

8. 22. 16.

41..

De Utrechtze-straat.

60

3. I..

57. -

5.

181. 309.

62.

559

120.

33.e 236.
50I.. 106.

7232

27.

135. 589.

751

7.

277

9

850 1240. 2328

12. 216.

Men ziet hier uit, dat men binnen en dige, zeer weinig aanzien. Het zelve is
buiten de stad vier duizend zeven honderd A° 1706 afgebroken, en den 7 Juny in dat
en zeventig huizen in ’t geheel, en dat daar

zelve jaar een nieuw Stad-huis door haar

af 894 groote, 1414 kleene Hollandze Edelheden aanbesteed, en by eenen Baas
huizen, en dat 'er 2440 groote en kleene N. Cammer voor 30ooo Ryxdaalders.
wooningen der Chineezen zyn, behalven

buiten ’t yzer-werk, en buiten de twec

dat men buiten de stad nog deze navolgen-

huizen aan wederzyden (gemeenelyk de

de wooningen by de tuinen heeft, dat geen boejen der E. Maatschappy, en de Borgemeene, maar uitstekende fraeje en zeer ger-boejen genaamd) aangenomen, mits
dat hy ook den afval van het oude Stad¬

groote huizen zyn.

huis, en eenige penningen meer, voor ee-

Getal der
tuinhui¬

zeu.

Buiten de Utrechtze poort.
De Rotterdamze poort. e

De Nieuwe poort.

Op de weg van Jakatra.

1.
23
18

28

Het wierd begonnen den 25 January
1707 en voltoit den 1July 1710, gelyk

9

men binnen in 't portaal, dat 'er voor staat,

Op de dwars-wegtegen over de Heer
van Swol’s tuin.

nige buiten-onkosten hebben, en ook niets
van ’t oude hout aan dit nieuw gebouw
gebruiken zoude.

lezen staat.

95

Het doet een schoone vertooning, dewyl ’t aan een plein staat, dat van de Hol-

Stad-huis

Onder de fraeje stads-gebouwen munt landsche Kerk tot aan de Tygers-gragt zig
boven alle het jegenwoordig Stad-huis uit. aitbreid, na gissing over de twee honderd

Hier plagt een oud Stad-huis te zyn, dat

en dertig voeten breed, en van ’t Stad-

Ao. 1652 gebouwd, en door de Heer huis na ’t kasteel te rekenen (daar het regt
Nieuwhof afgebeeld is; dog was vry laag tegen over staat) nog wel zoo lang of diep

en had, in vergelyking van het jegenwoor

zynde
Het

B

A T

Het Stadhuis zelf is, buiten de boeien
der E. Maatschappy ter rechter, en die

VIA.

35

del-plaats is voor de menschen, die daar
eenige zaken te verrichten hebben.

der borgery ter linker-hand, ontrent 125

Op het zelve vergaderen de Heeren Le-

voeten in de brecdie van voren, en met

den van den Raad van Justitie, de Sche-

de boejen, gis ik dat op twee honderd voet.

benen, Weesmeesters, Commissarissen van

daar men in ’t Westen en in ’t Oosten nog

huwelyks- en kleene zaken, mitsgaders de

de breedte van de Nieuw-poorts-straat,

Hoofden van de Borger-Vaandels,
Alle nagt werd’er door de borgers or Scherpe
wacht der
’t zelve ook gewaakt, en die zich 's 2
borgers of
vonds na negen uuren verstouten dorst op zelvc.

en van de Tygers-gragt heeft.

Het heeft een deftig portaal, waar na

men met vyf trappen aan drie zyden opgaat, en men een groote poort ontmoet

eenige treden na ontrent de schild-wacht,

diens brecdte 73 en harc hoogte 12; voet

die daar buiten is, op de steenen by het

net in ’t midden is. Het is in de twintig

bordes of portaal te komen (want langs het

Stadhuis, en langs de boejen aan weder't Stadhuis is ontrent van honderd tien of zyden, is het zoo breed als ’t bordes strekt,
voeten van voren breed. De diepte van
twaalf voeten.

Hetheeft twee verdiepingen, ieder voor-

met graauwe arduin-steenen belegt) die
zou zeer licht een dragt met zyn piek ruf-

zien van tien kruis-kozynen, die G.; voet

schen hals en nek, zonder aanzien van

breed, en 13 voet hoog zyn.
In ’t midden der zelve, latende aan ie-

rang of persoon, konnen krygen, om't
welk te myden, men buiten die steenen

der zyde van ieder verdieping vyf kozy-

op ’t plein gaan, en antwoord geven moet

nen heeft men, tot een cierlyke scheiding

Ik kenne een Heer van zeer veel aanzien,

der zelve vyf vensters in een fracje koe-

die als Raad van Justitie pas op Bataviage-

pel, of rondeel, uit welke vensters de

daan werd, het zelve gewoon zyn te aan-

komen, en nog onkundig van deze gewoonte zynde, een dragt weg had, eer hy
’t wist, en de Heer, die hy by zig had,

schouwen want die van den Raad van Ju-

een oud mede-lid van dien Raad, had hem.

Rechters, als 'er recht van Schepenen ge-

stitie doen dat op een andere plaats, op
het plein ontrent het kasteel.

Boven dit rondeel ziet men verscheide

ik geloove met opzet, geen woord ’er af

gezegt, gaande stillekens en tydig buiten
de steenen, en wat ter zyden af op’t plein,

fracje cieraden van yzer. Voor eerst de

om gelegenheid te hebben van daar over

Gerechtigheid staande als in een poort,

eens hertelyk by zich zelven te lagchen.

houdende ’t zwaard in de rechter, en de

Men heeft ook onder dit Stadhuis, en

schaal in haar linkerhand. Ter rechter-

ter zyden ’t zelve in beide de boejen, of

hand van de zelve ziet men in een fraei ge-

in de wooningen der cipiers, zeer fraeje
gelegenheid, om gevangenen, ’t zy zware , ’t zy lichte, te bewaren, en op te sui-

werkt vierkant deze letters

vereenigde Oost-Indische

T dat de

9

Com.

pagnie te kennen geeft, en ter linkerhand
het wapen van Batavia, zynde een zwaard,
diens punt door een laurier-krans steekt,

in een diergelyk fraei gewerkt vierkant geplaatst.

Boven de Gerechtigheid ziet men den
Hollandschen Leeuw met het zwaard in
den eenen, en de bussel met de zeven pylen in den anderen klaauw.

Nog hooger ziet men een fracjen tooren
met een moje koepel, en wat daar bover
een vrouw, met een zeil in de rechter, en

de bussel pylen in de linker-hand, dienende tot een weerhaan; alles zeer fraei en
konstig uitgewerkt.

De tooren heeft na myn gissing geen
minder hoogte, als de tooren van’t Stadhuis van Amsterdam.

ten; en zyn beide die Cipiers-huizen, en

bedieningen, zeer goede huizen, en amp¬
ten, die vry wat konnen opbrengen
Om te beter van dit Stadhuis te konnen Teckening
oordeelen, vertoonen wy daar van een zeer

van het

Stadhuis.
nette teekening onder de letter Z.
Men heeft hier twee Nederduitsche,

twee Portugeesche Kerken, en een Maleische

De voornaamste Duitsche Kerk, in 't De Stads

midden van de stad, by 't Stadhuis, enr Kruis-

aan de West-kant van dat groot plein staan-

Kerk

de, is een zeer fraet stuk werks. Het is

een kruis-kerk, die Ae. 1640 begonnen,

van binnen vry hoog en luchtig, en 70
treden in ’t kruis, lang is; en die zoodanig
gebouwd wierd (zoo my zeker Geheim-

schryver uit oude papieren bericht heeft

Het Stadhuis zelve is van zeer deftige ver-

dat ieder dienaar onder de E. Maatschap-

trekken voorzien, onder welke de Raad-

py staande, een maand van zyne soldye tot
het bouwen van dien heeft moeten geven,

kamer zeer groot, fraetr, met heerlyke huis
raad van stoelen, kussens, en een schoon

tapyt op de tafel gecierd, geen van de minsten is.

Ook heeft men daar in veel andre vertrekken voor de borsten, die op de gehei-

van welke dienaars in zyn tyd nog ettelyke leefden, die zommige een, en zommi¬
ge wel twee maanden daar toe hadden
moeten betaalen.

Men ziet daar in ettelyke kopere Kerk-

me schryfkamer hunnen dienst waarnemen kroonen, een cierlyke predikstoel, en zeer
behalven dat boyen ook een schoone wan- veel fraeje en net geverniste ruime gestoelGg 2
tens
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voor den Heer Opperlandvoogd, en de

Buiten de stad, op de weg, daar men

Heeren Raaden van Indien, voor hare Ed.

na die van Jacatra gaat, heeft men nog een

Gemalinnen en dochters, voor de Raaden des Gerichts, voor de Schepenen,

schoone Portugeesche kerk, die Ao. 1673
den 20 February aanbesteed, en begonnen,

voor de Predikanten, voor de Ouderlin

en die zeer cierlyk, lucht, en vry koste.

gen, en voor de Diakenen (ieder by

lyk van binnen gebouwd is, hebbende een

zonder, en alle zeer ruim) voor de Wecs- ongemeen fraejen gevernisten en vergulden
meesters, voor de Heemraden, voor de

Kapiteinen der Borger-vaandels, voor de
Weeskinderen, en meer anderen.

predikstoel, en veel diergelyke gestoelten.
die een groot cieraad aan de zelve toebrengen. Den 23 Augustus 1695 wierd daar

Voor de predikstoel is geen hekjc; maar
een schoone ruime en breede plaats, daar

in de eerste predicatie door D. Theodorus

men gewoon is tapyten, en kussens voor

woordigheit van den Heer opperlandvoogd

die gene, die in den cchten staat staan be¬

van Outhoorn, en zyne Gemalin, gedaan.

vestigd te werden, te leggen, op welke

Rondom de zelve is ook een steene borst-

men in ouder tyden (dat nu overlang al af

wering gemaakt, volgens besluit van den
18 April 1697. Men ziet ze hier by de

is plagt te kmielen.
Als de Heer Opperlandvoogd daar in

Zas uit iReg. S. 23 30, in de tegen-

letters Z. R. afgebeeld

de kerk komt, ryzen de mans daar ontren

De Malentsche kerk is in de Gast-huis-

op, nemen hun hoeden af tot dat zyn

straat, diens Zuider-zyde zy byna beslaat

Ed. zit, en delken zich dan weer, dat

ook wel menschen doen, die verder afzit
ten.

By deze kerk, die een Ooster en Noor-

der uitgang met hooge deuren heeft, is
ook cen schoone groote Kerken-kamer,

Zy is niet zeer groot; maar egter zeer net,
lucht, hoog van verdieping, en van verscheide zeer fraeje gestoeltens voorzien.
Ontrent Ao. 1682 of 1683 heeft men die

eerst beginnen te gebruiken.

Bchalven deze openbare stads-gebou- Verdere

met verscheide kassen, tot berging der ker-

wen, heeft men hier ook een schoon Gast

ken-boeken, en deze is zoo fraer, dat ik

huis, ontrent de Nieuwe poort, en tuf

in Holland nergens een diergelyke gezien

schen de Diest-poort aan de groote Rivier

hebbe.

gelegen, waar in de zieke Soldaaten, en
anderen, veel gemak vinden. Aan ’t zelve,

In deze kerk, die alomme met groote

blaauwe zarken belegt is, heeft men ook
de graven der Heeren Opperlandvoogden

openbare

rads-gebouwen.

na de kant van de Nieuwe-poort, en in
die zelve straat, ziet men de wooningen

die in Indien overleden zyn, te weten, die

van den eersten, tweeden en derden Wond-

van de Heeren Koen, van Diemen, Rei-

heeler, als mede van den Apotheker, en

nierssoon, Maatzuiker, Speelman, van

in de Gasthuis-straat, naast de Maleitsche

Suthoorn, en van Swol; dog de Heer

kerk, ook de wooning van den Schaft-

van Riebeck legt buiten op 't kerk-hof,

meester van dat huis, alle voor ’t zelvcen

daar ook veel fraeje graven met zarken zyn,

voor de zieken geschikt, over welk huis

om welk kerk-hof ook een nette steene-

gelyk over alle de andere) zekere buiten-

muur, borstweerings hoogte gemaakt is.

vaders het opzicht hebben, en die alle weck

Deze Kerk is zeer wel in Nieuw-hofs komen naspeuren en onderzoeken, hoe 't
Land- en Zee-Reize verbeeld. By de zel-

met de zieken al gaat, en hoe de zelve be¬

ve is, als'er dienst gedaan werd, een wagt

handeld werden. Binnen in ’t zelve isook

van 12 Soldaaten, met een Sergeant, en

een schoon open plein, met boomen be¬
plant, dat een groote verlustiging, nietal-

Corporaal, 6 by de voor-deur, met den
Sergeant, en 6 aan de zyde-deur met den

Corporaal, om daar de wagt, tegen alle

wanordre, en onverwagte voorvallen, te

der die aangename lommer verquilkken

houden.
De tweede Nederduitsche kerk is in 't

en dus met 'er haast weder op konnen lui-

kasteel, alwaar wy van de zelve zullen
spreken.

De Portu
geesche

leen voor de gezonden, maar ook voorde
weer by komende zieken is, die zich on-

ken.

Dus heeft men hier ook een armen- en
oud-mannen-huis, een wees-huis, Chi-

Men heeft in de stad ook een zeer fraeje

nces-oud-mannen en zieken-huis (dat Ao.

Portugeesche kerk, die ontrent A°. 1670

1646 gebouwd wierd) en een Spin-huis,

Kerken af

begonnen, en tusschen de Roewa Malak- staande op de Rhinocer-gragt.

ec

ka, en de gaauw-diefs-markt, niet verre

van de middelpunt gelegen is.

Men heeft daar ook een groot getal

van Markten, als de Groen-markt, de

vertoonen, zoo als men die van voren be-

Ryst-markt, de Hoender-markt, de Vismarkt , de Bloem-markt, de Gaauwdiefs markt, de Linnen- of Kattoen-markt

schouwt. In de zelve werd mede Zondags
voor de middag Nederduitsch gepredikt.

meer andere, die my niette binnen schie-

Dit is mede een fraeje luchte kerk, van

welke wy een teekening by de letter Z. M.

die overdekt is) de Porcelyn-markt, en

Zy is van voren 166 treden breed, en 60

ten. Ook zyn daar twee Vlees-Hallen, die

treden diep, en ook van een borstwering

op de Gaauw-diefs-markt aan de groote

voorzien.
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Rivier gelegen en op paalen gezet zyn. In

delste zoo breed is, dat 'er wel drie koet¬

de zelve werd twecmaal ’s wecks ossen-

zen neffens een konnen ryden. Zy geven
cen heerlyke lommer, zonder welke het

schaapen-, kalfs-kabriten, en ook wel her-

ten-vlecsch geslacht, al 't welkctegen een daar , voor die genen, die in 't kasteel iets
redelyke prys te bekomen is; dog ’t scha- te doen hebben, onverdragelyk heet zyn
zoude; alzoo de koetzen, chaizen, en

pen-vleesch is 'er zeer dier.

Men heeft ook aan de Oost-kant der

stad, ontrent het midden der zelve, een

groot gevaarte, het Ambagrs quartier genaamd, waarin allerler ambagts-lieden , die
men byna bedenken lean, doorde E. Maat-

draagstoelen van deze en gene byzondere
Heeren aan ’t einde van dat plein gewoon
zyn te wagten; dog die van de Raaden van
Indien ryden over de steenen brug en door

’t hekken ’t geen midden op de zelve is,

schappy gehouden werden, gelyk aldaar tot voor de muuren van’t kasteel, dat geen
byzondere lieden mogen doen.
Op dit onbestraat plein aan des zelfs Hetplein,
Oost-zyde is 't open en onbeplant, en daar en de stal.

de Fabryk (die Opperkoopman is) en een
Koopmn zynde Boel-houder van ’t zelve, hunne wooningen hebben. Dus is 'er
aan die zelve kant wat meer na 't kasteel

heeft men ook de gerichts-plaats van den

toe een Ryst-magazyn, tot berging van

agtbaren Raad van Justitie des kasteels Ba-

de Ryst der E. Maatschappy.

tavia. Agter dat gerichts-huis heeft men

In oude tyden plagt hier ook een Latynsche school te zyn, op de Tygers-gragt,

de stal der E. Maatschappy, na welke men

dog alzoo men zag, dat het met den Re¬

en tusschen dit gerichts-huis loopt, alwaar

ctor, en een Preceptor, die men ’er had,

men eerst by het huis van den Stalmeester

gaat met een weg, die tusschen ’t kasteel,

niet opnemen wilde, wierd die Ao. 1656

van zyn Edelheid (dat nu een Kapitein is)

weer afgeschast. Naderhand heeft men

en dan by een groote plaats, en daarna by

nog eens beproefd, of het gelukken wil-

de stal zelf komt.

Ter zyden dat binnen-plein ziet men ter

de; dog zy is allenskens geheel te niet geloopen.

Daar is ook een zeer groote Timmer-

regterhand een stal voor verscheide dieren,
waar onder ik nu en dan al zeldzame ge-

verf tot het herbouwen van oude vaartui-

zien heb.

gen der E. Maatschappy, alwaar de al-

gemeene ontfanger, en de EquipagieMeester (zynde ’t Opperhoofd der Schip-

Het Kasteel
Baravia.

Ao. 1694 zag il hier een zwarten Beer; Dieren
log nog veel zeldzamer was 't, dat ik 'er daar in.
toen ook een Tyger van een ongemeene

pers en een Heer van groot gezag hun-

hoogte en grootte, en van een schoone te-

ne wooningen hebben; maar deze schoo-

kening, zag, die gewoon was met een

ne Timmerwerf is Ao. 1721 afgebrand.
Een groor cieraad, en de voornaamste

kleen hondje, dat door een gat in zyn kot

terkte der stad, is het kasteel Batavia.

Het legt in’t Noorden, dicht aan zee,

kroop, te aazen, en te speelen.

Het is eenigen tyd daar na gebeurt, dat
men, door onvoorzichtigheid, dit kot

niet gegrendeld, en de Tyger de deur oen gestooten had, en uit het zelve na
Zoo als men, van 't Stadhuis afkomende, buiten quam , daar hy eerst een groote scha¬

hebbende de groote Rivier aan de West-

kant, en de Prince straat in het Zuiden.

die ten einde is, komt men eerst by de

de aan de paarden der Heeren van de Hoo-

Steen-houwers-brug, in het midden van ge Regcering zou hebben konnen toebrenwelke een hekken men cen schildwagt, en

gen ; dog hy ging van de stallen af, langs

ook aan de West-kant van dat hekken na

de weg, die na't kasteel loopt; en t'al-

binnen toe, een wagt geplaatst is.
len gelukke weder na't kastcel; want
Als men van deze brug is, om na’t ka- had hy zynen gang na de stad genomen,
steel te gaan, heeft men een ongeneen groot wie weet, wat schade hy daar de menschen,
plein, dat van voren 430 groote treden en , voor al , de kinderen der Chineezen, en
brced, en waar by de breedte van het ka- der slaven, die daar veel op de straaten
steel aan die kant ten naasten by, als zynde wat minder (dat aan de water-kant maar

zyn, zou toegebragt hebben.

Wanneer hy nu moedig daar heentre-

3O0treden haald af te meeten is;zynde on-

den quam, nam de schildwagt by 't hek-

trent vierkant, en van de Steenhouwers-

ken, ontrent het kasteel, en ook de schild-

brug 183 treden lang, behalven de gestraa-

wagt by de Land-poort, de vlugt, alzoo

te weg, die van’t plein na ’t kasteel loopt

zy niet gewoon waren zulken vyand af te

Het is met verscheide reyen van Tama-

wagten.

rinde-boomen beplant, waar van de mid-

Gg 3
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Die van de Hoofd-wagt, die in de poort
hun vergaderplaats hebben, deden ’t zel

ken (zonder dat ik wist, om wat reden)
had ik ’er net de helft van op mynen bef

ve, en slooten de deur, waar op hy op 't gehad, daar ik alzoo moejelyk over gebinnen-plein verscheen, en ten eersten weest zoude hebben, als die andre Heer
door de Heer Kapitein Winkeler meteen nu met veel reden was.

snaphaan zoo wel getroffen wierd, dat hy,
in ’t gezicht van de Heer St. Martin, die
op de puy voor ’t huis van zyn Edelheid

Ik zag'er te dier tyd, ookeen zeldzaam
wild Arabisch, als mede een Turksch, en

een bont Mogolsch paart, welk laatste een

stond, ter nederstortte. Hy had dus, niet geschenk van den grooten Mogol, en (zoo
lang te voren, ook een Leeuw (gelyk men zeide) een paart van 1200 Ryxdaalwy hier na verhaalen, daar ter nederge ders, dog in myn oog gansch niet fraei
schoten.

In deze stal zag ik Ao. 1713 een jonge kemel, die naderhand aan den Soe
soehoenan vereerd is. Deze, eens bui-

was. Altoos ik heb ongelyk schooner

paarden op de stal van den Heer Zwaarde-

kroon gezien, den grootsten liefhebber van
fraeje paarden, die ik op Batavia gekend

ten gebragt zynde, gaf hem Kapitein Gal-

heb.
Daar was ook een dier, van gestalte en
laart (toen Stalmeester) eenen emmer met
water, dien hy uit dronk. Zeker Predi- verwe byna als een Deensche os; dog zoo
kant, die toen by ons was, bleef 'er regt zwaar niet, zynde spits van bek, grys,
en niet minder, dan een Eland, hoedanivoor staan, ziende dit met groote nieus-

gierigheid aan; dog de kemel brak die zeei

gen naam men ’er aan gaf, gelykende. Dit

schiclyk af (dat Kapitein Gallaart wel van

was al mede een geschenk van den groo

te voren wist) wanneer hy hem een groo

ten Mogol.

te golp met water over zyn hoofd, bef-

Regt uitgaande, zoo als men op dit bin-

en kleeren gaf, dat die Heer weg had

nen-plein komt, heeft men een zeer groo

eer hy ’t wist. Indien men my niet ge

te paarde-stal, die in tween gescheiden,

waarschouwt had, wat ter zyden te wy-

en aan een gragt gelegen is.
In

V A.

B AT
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In deze stallen staan de paarden van den ziet, dat het ten naasten by vierkant is.
Het zelve is rondom zoo met zyn muuHeer Opperlandvoogd, en van de Heeren
Raaden van Indien, als ook de paarden ren, als met zyne bolwerken van koraalvan de Ruitery, die zyn Edelheid, als hy steen opgebouwt. Op wat tyd dit geschied

uitreid, gewoon is te volgen.
Ik zag er aan de rechter- en linkerhand

148 stallen, die toen vol paarden waren.

Op het plein, ter linkerhand, als men
recht voor deze stallen staat, heeft men ver

scheide Smids-winkels, meest daar ten dienst
van die stal, koetzen, en paarden, en voor

haar beslag, en hoef-yzers, geschikt.
Dus nu van de stal weer na 't kasteel

is, zullen wy hier na vertoonen, als wy
van de eerste aanlegging des zelfs, en van
deze stad, zullen spreken

Als men tegen de Land-poort aanziet,

ziet men dat de zelve zeer hegt en sterk
ANNO MDCXXXI (dat 'er boven
staat) gebouwd is.
Pas daar boven ziet men recht in ’t midden het wapen der stad Batavia, en vlak

keerende, om dat van binnen te beschou-

daar boven de wapens van de steden Delft,

wen, ontmoet men daar een gestraate weg

Rotterdam , Amsterdam , Middelburg,

met steene vleugels aan wederzyden, twee Hoorn en Enkhuizen, alle te zamen stehekkens, en een ophaal-brug over de den, daar men kamers der Oost-Indische
gragt, die vry breed is, dat men daar by
Maatschappy heeft.
Boven die wapens staat een fraei yzer
afmeten kan, alzoo men tusschen het plein,
en het kasteel, nog wel een lengte van 26

staketzel, en daar boven een geschilderd

roeden te gaan heeft, over een weg, of

uur-werk, met zyn boven-cieraaden, zon-

prug, die met boogen over deze gracht

der dat men daar af eenige nuttigheid heeft,

gemiaakt, en die 10 voeten breed is, en die

alzoo ik niet weet, dat men in de stad, of

men by de volgende uiterlyke afbeelding in ’t kasteel, eenig uur-werk vinddan
van ’t kasteel by de letters A. A ool uit- alleen op de zaal van zyn Edelheid een
gedrukt ziet
Deze bestraate weg is niet breeder, dan

kleen dar slaat, anderzins werd de klok

dat 'er maar cene koets over ryden kan, en

door een Soldaat geslagen, dat in zoo groo¬

op de zelve zyn by die hekkens ook schild
wagten.

Eer wy nu in’t kasteel zelf treden, zul-

len wy dat van buiten, en van binnen
eerst in teekening vertoonen
Gedaantt
des kasteel.
in teeke

ning.

En van
zuiker-

pakhuis

De gedaante van ’t kasteel Batavia, na

de stad toe, vertoonen wy in teekening
onder de letters A. A., alwaar men een

maar, op het wyzen van een zandlooper

en stad niet gemakkelyk valt, waarom by
na ieder huis van een kleen klokje, ofuurwerk, voorzien is.

Deze uitwendige cieraaden voor de Landpoort geven een fraei en trots gezicht, en

belooven iet groots van dit kasteel van binnen.

Zoo als men door de poort, die al vry

fraei perspectief of doorgezicht van het lang is, en wat krom loopt, na binnen
zelve van het zuiker-pakhuis heeft; welk gaat, heeft men aan wederzyden een wagthuis na binnen toe, welkers deuren dicht
zuiker-pakhuis wy in een tweede teekcby 't eerste plein, even binnen die poort,
ning zeer net vertoonen, zoo als men dat
van de kasteels-brug ziet; zynde met de na de binnen-zyde, uitkomen.
letters A. A. A. gemerkt.
Even buiten deze poort zynde, heeft
men boven de zelven, na de binnen-kant,
Het vertoont zich zeer hoog van muu
ren, zynde voorzien van vier bolwerken, het wapen des Prince van Oranje, en

te weten, de Robyn, na de Oost-kant,

daar onder A NNO MDCXXXVII.

of na de Tygers-gragt (daar de Majoor

ten bewyze dat die binnen-poort zoo veel

woont) de Paarl, in ’t Westen tegen over
de werf-kant, of na de groote Rivier

later gebouwd is. Het kasteel van binnen Het kasteel
in opzicht van ’t eerste binnen-plein, ver van binnen

toe, de Diamant in 't Zuiden, mede te-

toonen wy by de letters C. C.

gen over de werf, daar de Kapitein van

in tecke-

Als men nu binnen de kasteels-land

ning.

t kasteel zich onthoud, en de Zafier in ’t

poort is, ontmoet men een plein, dat zeer

Noorden, na de kant van 't Buffels-veld

breed, en van de Land-poort tot de Pi-

gelegen, van welke men in deze teekening

nang-poort ontrent 20 ofz; treden diep is.

de Robyn en de Diamant (die beide na de

Rondom dit plein ziet men verscheide
schoone gebouwen. Langs de binnen-poort
ter regter-hand, zoo als men op’t plein

land-zyde, gelyk de twee andere na de

zee-kant leggen) maarzien kan. Men ziet

de zelve rykelyk van geschut, en van zes komt, heeft men drie, en ter linkerhand
schilderhuizen voorzien. Aan wederzyden twee zeer schoone wooningen voor vyf orziet men twee vlerken, en poorten ’er in dinaire, of extraordinaire Raaden van Inwelke laatste nu en dan tot 't afladen van dien, alle in 't Zuiden gelegen, in twee
blokken door de Land-poort afgezondert.
eenige goederen haar gebruik hebben.
Breedte en

leugte

Dit kasteel nu heeft een zeer fraeje van weiten de Directeur Generaal van
gedaante, hebbende een breedte van 274, den handel van Indien, die de eerste van
en een diepte van de Land- tot de Wa-

ter-poort van 200 treden, waar uit men

de 6ordinaire en stemmende Raaden is, ter
linkerhand in den hoek, naast de kasteelskerk
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kerk woond. Voor die huizen zyn boo-

met zes breede trappen aan weerzyden op-

men in groene hekkens met bankjens 'er

gaat. Voor dit bordes is een zeer breede

om, om te konnen zitten, geplant, wel-

graauwe steene leuning, balusters-gewyze,

ke men in de plaat niet heeft konnen ver-

met twee afgaande vlerken, die boven op
zoo breed zyn, dat op ieder vlerkeen groo-

beelden, om ’t gezigt der huizen niet te
breken.

te graauwe steene Leeuw legt, diens ag-

kleen, dog zeer net, agtkantig, en Ao.

terste pooten gekromt zyn, en welkers
voorste pooten zichop een grootebol, dis

Daar aan volgd de kasteels-kerk, die

De ka
steels keck

zy aanvatten, zeer groots vertoonen
De afgaande vlerken zyn door drie steeeenige trappen op. Ook ziet men aan ne pilasters of doorluchtige tralien onderweerzyden boven twee ronde vakken met steund, hoedanige men ’er s boven op het

1640 gebouwd is.

Men gaat tot de zelve van buiten met

glazen bezet. Als men even in die kerk

bordes in de rechte leuning heeft, alwaar

komt, die ontrent 25 of 30 treden dier
en breed is, heeft men boven zich een

gemeenelyk een gewapende schildwagt is.

De ovaale poort van dit paleis(gelyk ook
fraeien orgel, waar op des Zondags altyd van de kerk) is in’t midden van de grond
onder het zingen door een Organist ge- af tot boven toe, 11 voeten hoog, en 6-

speeld werd. Ook legt in deze Kkerk een

wyd; gelyk ook alle de kozynen zoo van

zeer fraeje Italiaansche vloer van witte en

dit gebouw, als van de vordere aan die zy-

blaauwe gessepene steenen, waar op verscheide banken voor de bezetting des ka-

de van het plein binnens-werks o- voet

hoog, en 5 voeten breed zyn.

steels, en voor andere lieden, staan, ge-

Aan wederzyden van deze poort, die

lyk de Gemalin van zyn Edelheid, en die
van de Heeren Raaden van Indien, daar

overal met groote spyker-knoppen bezet
is, heeft men de beeltenis van een mus-

ook vlak voor den predikstoel, en achter

quettier, en van cen piekenier, nade wy-

den zelven de vrouwen van verscheide bedienden van aanzien, in't kasteel woonen

ze der ouden gekleed, en ieder als zyn geweer klaar houdende, en daar mede aan

de, zitten. Ter rechterhand van den pre

de inkomenden,eere bewyzende. Deze staan

dik-stoel, in het inkomen, ziet men eer

als in twee uitgeholde niches, of vakken
deur, door welke zyn Edelheid in de kerk met hare pilasters, en doen een fraeje verkomt, en in zyn gestoelte gaat, zynde het tooning.
eerste aan die zelve zyde van den predik-

stoel, en naast die deur, ook is dat alleen

Vlak boven de poort van de zaal, het
eerste vertrek daar men inkomt, staat Ao.

overdckt. Daar aan volgen na dic kant de

MDCXLVII, en even daar boven ziet

gestoeltens voor den Heer Directeur Ge-

men dit onderstaande rondeel, in welkers

neraal, en voor de verdere Heeren Raa-

midden zig het gemeen merk van de ver-

den.

eenigde Oost-Indische Compagnie met de

Ter linker-hand van den predikstoel is
ook een deur van een vertrek daarzich de

naam van den Opperlandvoogd, Cornelis
van der Lyn ’er onder, ten bewyze waar-

Predikant, die prediken zal, onthoud, en

schynelyk, dat hy het zelve in dat jaarge-

die den Na-Psalm daar gemeenelyk aan een

bouwt heeft, vertoont.

man geeft, die uitdrukkelyk daar om voor
den Organist komt, op dat alles net en zeker

gaan zou. Ook is'er ter linkerhand van den

Sxc

predikstoel een geverniste bank, waar op
de Predikanten, die daar ter gehoor komen, konnen zitten.

Ter zyden het zelve rondeel ziet men

Deze kerk is zeer licht, redelyk hoog een lyst van asch-graauwe steen, en aan
van verdieping, cierlyk van glaazen, en wederzyden twee zulke kleene zeer fracje
in allen deelen zoo fraei, als men na dat

kleen begrip, ’t geen voor die gemeente

gemeene voorgevel ; dog die aan wederzy-

wenschen, of zich verbeelden; dog zy is

de met een aschgraauwe groote vaas met

voor iemand, die een zware stem heeft,

fruitagie, en met een groote schuinsafgaande, leggende, en na die vaazen gapende

Paleis van
den Opper¬

't plein, op een kleene kamer-gang aan we

vanIndien

Boven de tweede verdieping is maar een

overvloedig groot genoeg is, zou konner

wat te kleen; maar men schikt 'er zig dan na
Naast aan deze kerk, die de diepte van

landvoogd

fruit-vaazen

Dolfyn van 6of, voeten lang, zoodanig

derzyden na, beslaat, heeft men het Paleis

vercierd is, dat zy met hare staarten tegen
een komen, en met hare opene bekken na

van den Heer Opperlandvoogd van Indien.

die vaazen zig wenden.

een schoon en heerlyk gebouw, twee ver-

Boven op t dak ziet men een torenken

diepingen hoog, gelyk alle de gebouwen met 6 pilaren, en met een getraliet staketaan die kant van’t plein zyn, die aan de zel, rondom, borstweerings hoogte, en
boven op een schip, dat voor een weerandere zyde van de Pinang-poort staan.
Voor deze wooning heeft men een zeer haan diend.
Als men nu na binnen in zyn Edelheids
fraeje aanzienelyke bordes, na welke men
woo-
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der breed is, behoorende tot het paleis en

zaal, die met 22 groote schoone vierkan

de woonplaats van zyn Edelheid, en na

te steenen, ieder ruim 2 voeten breed, in

welke plaats men met drie of vier trappen

de breedte van voren, en met 15 in de

afgaat.

diepte belegt, en die aldus 30 voeten lang
ofte diep, en 47 of 48 voeten breed, en

Uit de voornoemde galdery, by welke
die bloem-tuin is, gaat men in de groote

en van een zeer fraeje hoogte is

vergader-zaal van haar Edelheden, die nog
wel zoo groot als de voor-zaal is. In de

Men ziet tegen de wanden 48 picken,

en ettelyke rakken met 120 musquetten.

zelve ziet men aan’t einde, na binnen toe,

en snaphaanen, en terlinkerhand, als men

een lange tafel met een schoon iapyt, en
een stoel aan ’t hoofd der zelve, voorzyn

inkomt, eenige schilderyen. Men ziet

’er ook eenige veroverde vaandels, verder
ter rechterhand van de zaal een tafel met
een tapyt, een stoel, eenige banken, en na

Edelheid, en aan wederzyden verscheide
andere voor de Heeren Raaden van Indien

Rondom die zaal ziet men tegen de wan

die zelve zyde, en na ’t einde der zaal by

den de Opperlandvoogden van Nederlande

de kozynen,een slaande uurwerk, dat ook

Indien, na ’t leven uitgeschilderd, han-

van buiten de uuren aanwyst het eenig.

gen.

ste openbaar uuiwerk in de stad, en dat

Wanneer men nu uit de voornoemde

een weinig hooger en grooter dan een ge-

Trant ter linkerhand opgaat, heeft men

meen huis-uurwerk is.

daar een beschot, en een deur'er in, door

Na de regterhand als men op die zaal
komt, gaat men ook na de geheime Schryfkamer van zyn Edelheid, dat mede cen

komt, zoo lang als die groote plaats, op
welke zy ’t uitzicht heeft, gelyk men in

welke men in een groote schoone galdery

groot vierkant vertrck op zich zelven ter

’t midden der zelve ook met een trapdaar

regterhand (zoo als men erontrent komt

na toe gaan kan, zynde de breedte van de-

gelyk ter linkerhand aldaar, tegen over de

ze galdery de zelve, als die van de voor

Secrerary, nog een byzonder vertrek voor

noemde trant, te weten van 8ofo voeten.

den Geheimschryver van haar Edelheden,
en voor den eersten klerk is. Ook kan

In deze galdery geeft zyn Edelheidge
meenelyk gehoor, en langs de zelve zyn

men tusschen die twee vertrekken in, met

verscheide zeer schoone beneden- en boven

een trap ter zyden afgaan, die in de Pi-

vertrekken, behalven dat 'er agter aan ook

nang-poort uitkomt.

een breede zit-plaats is, daar hy gemeene-

Ter linkerhand, zoo als men opde zaal

lyk gewoon is te eeten-

komt, zyn verscheide banken, voor de

Als men dien trap in ’t midden van de

bezeiting, als daar ’s avonds ’t gebed ge-

galdery na de plaats afgaat, heeftmen regt

daan werd.

Als men nu, de zaal inkomende, regt

uit tegen over die galdery veel vertrekken

voor den Hofmeester, en voor alles, dat

uitgaan wil, komt men by een groote deur,

tot de keuken van nooden is, als ook nog

ter regterzyde van welke men een uitste

andere kleene beneden-en boven-vertrek-

kenden dikken arm met een groote lan-

ken, op een van welke ten tyde van de

taarn met drie groote glazen ’er op, heeft

Heer van Hoorn, de Heer Cornelis de

die ’s avonds ontstoken werd; vlakonder

bruin, Konst-Schilder, zyn verblyf had,

die lantaarn staat gemeenelyk een helbaar-

gelyk ik daar den 21 Juny 1706 zyne tee-

dier, die de wagt heeft, met zyn geweer,
en een ander helbaardier, zynde de Bywagt, die gewoon is dezen en genen by

keningen van Persepolis gezien heb.
Aan de West-zyde van die groote plaats

zyn Edelheid aan te dienen.

ry, daar zyn Edelheid gemeenelyk het af¬

heeft men nog een lange, dog lage galde-

Even door die deur zynde, komt men

scheids-maal aan de vertrekkende vlooten

in een kleene luchte vierkante trant, ter

regterhand van welke zomtyds een Raad

geeft, en daar ik meenigmaal meteen groot
getal vrienden gezeten heb. Ik gis dat 'er

van Indien , zomtyds de Geheimschry

wel 140 of 150 menschen konnen zitten,

ver van zyn Edelheid, plagt te woonen

en dan is'er aan wederzyden nog een ruiDaar is een fraeje galdery, met eenige ver- me plaats, om agter de aanzittende vrientrckken, en zoo men uit deze trant, die
den te konnen henen gaan. Zy isvolvenmaar 8 voeten in ’t vierkant is, recht uit sters met rotang-raamen, en zeer digt on
gaat, heeft men een fracje opene galdery trent de Riviergelegen, daar ook een zitmet een zeer fraei geschilderde zolder, en plaats is, en daar ik met zyn Edelheid de
van beneden aan wederzyden van een frae
Heer van Hoorn (lofselyker gedagtenis)
e baluster voorzien; zy is ontrent 12 of wel gezeten heb. Ook heeft men ter zy14 tieden lang, en ontrent 6 voeten breed.

de die galdery nog een kleen tuintie lange
Ter rechterhand der zelve heeft men de wal, dat niet onaangenaam, dog zeer

een kleen net bloem-tuintje, en ter lin-

kerhand een groote vierkante plaats met

groote graauwe vierkante steenen belegt,

die wel 50 of S0treden lang, en nietmin
IV. Deel.

smal is.

Naast aan het paleis van zyn Edelheid De Pinangzoo als wy nu op ’t binnen-plein van ’t poort.

kasteel weer voortgaan) of cigentlyk naast
Hh

de

242

BESCHRYVINGE VAN

de geheime Schryfkamer, heeft men de MDCXLI van binnen, en van buiten
Pinang-poort.
Dit is een groote opene poort, die on-

het zelve nog eens staat. Boven de zelve

trent 7 of 8 treden lang, en 4ofs treden

ne in de gunst van zyn Edelheid staande,

breed, en boven over welke het met een

af bedienen kan.

tooren, en vertrekken bebouwd is.
Zy werd de Pinang- poort genaamd, om

is ook een wooning, daar zich deze of ge-

Als men door die poort is, komt mer’t
op een tweede plein, dat byna zoo lang

dat 'er pinang onder verkogt werd. Het maar wat smaller , dan ’t vorige, is. Ten
is gelyk als de Beurs van Batavia, daar
veeie Kooplieden, Onderkooplieden, en

te zeggen

regterhand pas om den hoek, woonen de valt

we tydingen, van geheel Indien, verhan-

twee Opperkooplieden , de Opper-opziender van de algemeene genees-winkel
der E. Maatschappy voor geheel Indien,
die te gelyk ook Hoofd van alle de Wond-

deld werden.

heelers is. Ook plagt de Geheimschry-

andere fatzoenlyke lieden, voor al ’s morgens, by een komen, en daar alle nieu-

Gelyk men in die poort ter linkerhand

den opgang na de geheime Schryfkamer

ver van zyn Edelheid daar naast te woonen.
Ter linkerhand van die poort heeft men

van zyn Edelheid heeft, alzoo gaat men de wooning van den eersten klerk van de
ter regterhand na 't comptoir van den algeheime schryfkamer van zyn Edelheid, en
gemeenen Boekhouder, en van den alge
die van den Opperwondheeler van ’t ka-

meenen Visitateur, ofte naspeurder van de

steel. Dit plein is vry doods, en in verre

misslagen in de reekeningen, zoo der bui-

na z0o lucht, zoobreed, nog vermakelyk

ten-comptoiren, als ook van die der bedienden op Batavia.

niet, als het eerste

Als men nu van zyn Edelheids woo-

Als men nu door de voornoemde poort
al recht uitgaat, komt men by de Water-

ning de Pinang-poort voorby gaat, heeft

poort, die ANNO MDCXXX, ge-

men daar eerst de wooning van den alge-

lyk 'er aan de binnen zyde voor staat, ge-

meenen Boekhouder, en daar na komt men

bouwd, en van binnen met verscheide

op t einde van die ry by het soldy-comptoir , dat een groot gevaarte is, op wel-

groote pakhuizen voor de klecden van de
E. Maatschappy, en verder van een groot

kers boven vertrekken zich de Assistenten,

wagthuis voor de bezetting, die men aan

die binnen moeten blyven, onthouden, en

die zyde van het kasteel heeft, voorzien is.

voor welke daar ook opgeschaft werd.

Dan heeft men daar een weg ter linker-

hand om , gaande na het tweede binnen
plein; dog als men nu langs ’t soldy-comp¬
toir recht uit loopt, heeft men daar, na
de Oost-zyde van ’t plein, allernaast dat
van de Raaden van Indien, in den hoek

Daar hebben wy nu het kasteel in zyne
gelegenheid van binnen en beneden vertoont.

Als men boven op de wallen en punten
van het zelve gaan wil, moet men de Land-

poort inkomende, de linkerhand pas omslaan, daar men met een breede trap na

eerst de groote winkel van de kleeden der
E. Maatschappy, daar naast na ’t Noor-

boven gaat, en ten eersten, Oost opgaan-

den toe, of wel in ’t midden van ’t plein

Majoor een schoone wooning, en de Kapitein van’t kasteel een diergelyke aan de
andere kant in 't Zuiden op de punt de

aan die kant, de groote geld-kas, en dan
de Smids-winkel. Tusschen deze wooningen, en die der Heeren Raaden van

de op de punt de Robyn komt, daar de

Diamant heeft. Verder ziet men langs de

Indiën is een net geschooren gras-veld, dat

gordynen verscheide wagt-huizen, met zeer

in de hitte des daags een aangenaam gezigt

veel Soldaaten opgepropt, en die voornaamste Vesting van alles wel voorzien.

gect.
Als men nu door de Pinang-poort het

kasteel dieper intreden wil, heeft men ter
rechterhand de kleene winkel, en ter lin-

Regt voor de punt de Robyn is een
vlakke grond langs de gordyn, alwaar een
Drilmeester alle morgen gewoon is 't volk

kerhand het Dispens, of de plaats, alwaar

te drillen, gelyk men ook de gewoonte
heeft, om alle Zondag na de middag, na
bedienden der E. Maatschappy maandelyks de Kerktyd, de bezetting op 't eerste plein
verstrekt, of ook wel verkogt werden. de parade te laten doen, dat zyn Edelheid
Dit is mede als een kleene beurs, daar nu en dan, op het bordes voor zyn pa¬
’s morgens veel Heeren komen en verga- leis staande, wel eens bywoont.
de dranken, boter, kaarzen, enz. aan de

deren, om iet nieuws te hooren, of aan
anderen mede te deelen.

Als men nu al regt uit gaat, heeft men

Buiten ’t kasteel, en buiten de boom

is een zeer fracje wandel-plaats langs de
Rivier na buiten of nazee toe, daar de zel-

ter linkerhand een groote plaats voor de

ve aan wederzyden met hooge paalen be¬

kuipers der E. Maatschappy, en ter reg-

heid is, zynde ’er aan de linkerzyde, zoo

terhand een groot pakhuis voor hare dranken.

Verdere,

t geen van

dit kasteel

als men de Rivier in komt, buiten, 144,
en ter rechterhand 112 stuks. Men heeft

Dan komt men by een hooge bebouw-

wel een half vierde deel uurs werk, eer

de middel-poort, voor de welke ANNO

men de Rivier op, tot aan de boom, roejen

BAT

A

V.

I

A.

243

jen kan; dog buiten de Rivier langs de
vaste weg, is paal aan paal geheid, die daar

schoone Rivier, en ’t aangenaam nederbruischen van ’t opgedamd water, dat daar

wel 6 of 7oo in ’t getal, en wel en hegt
verbonden zyn. Ook legt deze Rivier

uit cenige gooten nederstort, zeer verfris-

aan de West-zyde gemeenelyk vol allerle
vreemde vaartuigen; dog aan de Oost-zy

zeldzame boomen, en vrugten, zelftot de

de leggen 'er geen, langs welkc de scheeps-

schuiten, tegen de zwarcafwatering, ool

in meenigte. Ja daar zyn thuinen die 6.
8, 10000 Ryxdaalders, en meer waar-

konnen opgetrokken werden.

dig zyn, en die een groot cieraad aan de

schende. Men heeft in de zelve allerlei
koffi-boomen, kalao-, en andere boomer

Aan ’t einde van die wandel-weg staan buiten-stad geven.
ook twee groote lantaarnen, die ’s avonds
ontsteeken werden, buiten welke, als ool

Men heeft daar ontrent ook verscheideEn
kruitmoolens, met een wagt 'er by,en

die in ’t kasteel, en ontrent het Stadhuis, een zaag-moolen, en daar plagt ook eer
'er geen lantaarnen meer, zoo ik geloove,
van stads wegen zyn; maar die andereen lantaarn voor zyn deur hebben wil,

zet, en bezorgt ze zelf op zyne kosten
want anders gaan alle lieden van fatzoen

daar by donker avond met een flambouw
uit, om welke reden zy ’er zoo noodis

niet schynen, hoewel ik oordeele, dat z
'er wel zeer goed, by voorval van onraad
baiten
sterkten.

Behalven deze aanzienelyke Vesting

wegen ,

Daar plagten in oude tyden nog veel
anderen te wezen , die 'er nu nietmeer zyn
Verder van Batavia eenige mylen legt Siringsin, en Depoc, plaatsen van de Heer
Chastelein, als ool Tanah Abang, een
plaats van zyn Edelheid van Riebeck
Men heeft my bericht, dat deze landen

zynde, van de Utrechtze poort af tot aan
de Rivier van Angkée eerst Ao. 1660 in
eene gift aan den Advocaat Fiscaal, Gerarc

sjol 1200 roeden van de stad, gelyk in 't

Herberts, uitgedeeld zyn, die het bosch

Westen die van Angkée soo roeden ’er af

omhakken, en tot thuimen en zaeilanden

gelegen, na de zee-kant, en na't Zuiden,

berciden liet, wclk voorbeeld andere ge
volgt hebben. leder Soldaat moest te voren een maand soldy, wegens ’t omhak-

met dilcke heggen van witten doorn voor

ken van ’t bosch, missen, of anders me-

zien zyn; dog die van de vyfhock en An-

de zelf daar aan helpen, dat over ’t gansch

sjol, zyn met steene muuren zeer hegt en

gebied der E. Maatschappy ging, en zoo

wel opgemetzeld. Men ziet ze, nevens de-

lang duurde, tot dat wes twintig jaren er

ze schoone stad in platte grond, by Nieuwhof zeer wel afgebeeld

na, dit aan de Heer Herberts gegeven is.

Men heeft buiten de stad ook zeer schoo-

ne, en net-beplantte breede wegen, on
der welke die na de Vesting Jacatra,100

wegens zyne breedte en lengte, als

se stad

in een kruit-moolen verandert is.

In ’t Oosten heeft men de sterkte van An

hoek, Ryswyk, en Jakarra, die meest ook

thuinen

papier-moolen te wezen, die nu al medt

zyn ’er buiten de stad nog eenige andere

die van Noordwyk, tusschen de Vyf-

Schoont

den buiten

buiten Batavia, nog een volslagen bosch

zouden zyn.

IVc¬

Omtrent die thuinen heeft men hier en

daar, vooral aan de Oost-zyde, ook schoo

ne bleekeryen, zoo om’t linnen, als om
het wasch, dat men daar brand, te bleeken, alzoo men hier, en elders in Indien.

gens zyne schoone tuinen, uitsteckt, van

niet dan wasch-kaarzen, en die zeer wit,

welke Vesting tot aan Noordwyk toe,

gewoon is te branden

men veel graven der Chineezen heeft.

Men plagt in vorige tyden buiten de
Diest-poort, ter zyden de weg van Ang

Van deze tuinen nu, zyn ler ook een
groot getal buiten alle de poorten der stad

daar men zeer vermakelyk na toe wande

len, of ook met een orembaey na toe varen kan

Men moet zich, schoon wy dat, mef
den gemeenen Batavischen naam, maar thui-

kée, ook een Lazarus-huis te hebben, be¬
halven, dat zig veel lieden van fatzoen, en
door die gevaarlyke en besimettelyke quaal

aangetast, in hun thuinen onthielden, gelyk nog wel geschied, dog vermits dit
quaad sterker doorgebroken is, hebben haar

nen noemen, nietverbeelden, dat het maar

Edelheden goedgevonden het Eiland Pur-

thuinen zyn : want men heeft 'er de schoonste huizen by, die men wenschen kan, en

gelegen, tot een Lazarus-huis te houden,

die de fraeiste in de stad niet behoevente

merent, ontrent drie mylen van Fatavia

wyken, behalven dat zy ook van een groo¬

daar zulke zieken veel veiliger, en beter
konnen behandeld werden. Ook zyn ’ei

te uitgestrcktheid, in opzicht van’t land

veel arals-branderyen, steenbakkeryen

zyn.

Padi-of Ryst-velden, schoone weyen, zuiDie ontrent de water-plaats, pas buiten ker-riet- en meer andere velden in mee-

de Nieuwe-poort, leggen, zyn, om de

nigte.

Hh 2

verder-

fraejighe-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
INwoonders dezer stad. Getal en soorten van ingezetenen. De dienaars der E. Maat-

schappy albier. Haar Edelheden. De Landvoogden. De Raaden. De vierOfficieren des Gerichts. Opperkooplieden des kasteels. Predicanten. Kapiteins. De Kooplieden. De Onderkooplieden. Inkomen dezer bedienden. Lyst van ’t geen een Raad
van Indien uit het pakhuis trekt. Vry-borgers. De Chineezen. Wat nuttigheit zy

geven. Nuttigheid van ’t inkomen der Jonken. Groot getal der Chineezen hier. Goede
ordre daar tegen. Onveilig gaan ’s avonds. Ordre daar tegen gesteld. Hun smok-

kelen met speceryen. Wajangs, en nieuw-jaar. Pelo-vaart. Tempel. Priesters.
Teekening van de intrede en beelden in dezen Tempel. Hun trouwen. En andre aan¬
merkingen. Verdre ingezetenen, en hun bedryf. Visch. Gevogelte. Groente, en aard-

vrugten. Boom-vrugten. Bloemen. Ongedierten. En andere dieren.
En zou niet gelooven, dat 'er in Directeur Generaal.) De vyf verdere ordi-

Inwoonders dezer

stad.

M deze stad, en in hare voorsteden,

naris en stemmende, en een wel eer niet

zoo veel ingezetenen waren, als

dog nu medestemmende ordinaris Raad, die

’er in der daad wel zyn.

Hier werd jaarlyks by de Wykmeesters

voorzitter van den Raad van Justitie is
benevens nog zes of zeven extraordinaris

een opneming van de lieden, tot ieder wyk Raaden van Indien, die maar een raadgebehoorende, gedaan, en daar uit dan te
zamen een zielbeschryving gemaakt, om ’t

net getal der ingezetenen te konnen weten.

vende, en geen besluitende stem hebben,
by de welke gemeenelyk de Geheimschryver van haar Edelheden (als tot die verga-

Geial, en
By de schetzen daar van eenige jaaren dering behoorende) gevoegd werd
Naast deze volgen in rang de oude Land-De
soorten van aan den anderen gemaakt, ziet men dat de
ingezete.

Land-

hoogste jaaren pas tusschen de drie of vier voogden, of Directeuren, die daar zouder voogden.

nen.

en dertig duizend zielen in die tyd uitle- mogen zyn
Daar na de Raaden van Justitie vantDe Raaden
verden; dog zedert zyn de Chineezen hier
zoodanig toegenomen (behalven dat de kasteel Batavia, die, behalven hunnen voor en de vier
Officieren
helft 'er af zich niet aangeven, en dat ook zitter, nog negen in getal zyn. Waar n.
desGerigis
zedert de andere huisgezinnen merkelyk de Advocaat Fiscaal, alzoo de Baillu, en

aangewasschen zyn) dat ik niet geloove de Land-drost borger-bedieningen zyn,
buiten de waarheid te zullen gaan, indier van welke de eerste voor den Water-Fiscaal
ik ’t getal der zielen jegenwoordig op hon- gaat, en de andere hem in rang volgt.

derd duizend buiten en binnen de stad, zoo
als zy nu is, begroote,

Na de zelve de twee OpperkoopliedenOpper¬

van ’t kasteel. Zy plagten volgens beslui

kooplieden
des ka

Men heeft hier Nederlanders, Engel¬ van haar Edelheden van den 3 Octobei steels
zen, Portugeezen (die 'er met hun schepen 1678 naast den algemeenen Ontfanger te
komen) Mixticen, Mardykers, Chinee- gaan; dog volgens besluit van den 24 May
zen, Armeniers, Persiaanen, Mooren of 1684 zyn zy boven alle onafhangende VoorMogolders, Bengalers, Timoreezen, Ton- zitters, en Buiten-directeurs, op Batavia
kinders, Siammers, Arrakanders, Javaa- woonende, gesteld; dog nu gaan zy (zoo
nen, Macassaaren, Amboineezen,Banda- ik zie) na den Ontfanger.
neezen, Ternataanen, Maleyers, Baliers,
Daar na komen anders de algemeene
Sumatraanen, Borneers, en een menigte Ontfanger, de algemeene Boekhouder
van andere ingezetenen, die een zeer groot de algemeene Visitateur, de Majoor (of
leven aan deze stad toebrengen, en een on- 't Hoofd der krygs-magt van Indien) en
gemeenen grooten handel daar in dryven de Equipagie- Meester (anders de BevelOm nu met eenige ordre over de voor- hebber van de werf genaamd) van welke

Dienaars

vyf de oudste in dienst zynde, eigentlyk
in rang van ouds voorging. Daar na de
neezen, die wel de meeste betrekking to Majoor der Artillery, of Ingenieur en be¬
deze stad hebben, te spreken, zullen wi stierder van de zaken ontrent het bouwen

der E.

naamste van deze volkeren, en vooral in

Maat-

opzicht van de Nederlanders, en de Chi-

schappy.

voor af van de Nederlanders zeggen, dat

men die, of als dienaars van de E. Maat-

van sterkten.

Na de zelve de Opperhoofden van Ja-

schappy, of als vrye lieden en borgers moet pan, die gemeenelyk twee in getal zyn;
aanmerken.

Haar Edel

heden.

dan 't Opperhoofd van 't Soldy-comptoir,

De bedienden van de E. Maatschappy of ook wel de Sjahbandar en Lieentmee-

zyn deze: De Opperlandvoogd ( gemce ster, alle de welke Opperkooplieden zyn;
nelyk de Gouverneur Generaal, of wel de als mede de Konstapel Majoor, Fabryk,
Heer Generaal genaamd. De algemeene Be¬ de Baas op Onrust, en de Opper-opzien-

stierder van den handel van Indien (anders der en waarnemer van den algemeenen ge161

anen.
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nees- winkel van Indien; nevens nog twee

of drie ledig-loopende Opperkooplieden.
De Predi
kanten.

De Heeren Predikanten, van welke 'er

vyf in ’t Nederduitsch, drie in 't Portu-

geesch, twee in 't Maleits, en een op Onrust in ’t Nederduitsch, prediken, behalven dat 'er gemeenelyk nog wel vier of vyf
predikanten zyn, daar van buiten eerst aangekomen, die by ziekten der vaste Pre-

Kapiteins

lieden.

245

Metzelaar, Smit, en den Steen-en Beeld
houder in ’t ambagts-quartier

De baas kruit maker, de opziender

der moolen-werken, en de baas-boekbinder.

De Kapitcin-Luitenants aan de Nieuwjoort, op Jakatra, en Angkée.
De Luitenants in ’t kasteel, vier aan de

dikanten, en by andere voorvallen, haar

vier poorten, die aan ’t Vierkant, en op

Eerw. wel onderschragen.

Angkée.

De Kapitein van ’t kasteel, de Stal-

De Landmeter, die ook Roy- en Keur-

meester van zyn Edelheid, en nog vier an-

meester van de kalk en steen is, en de

dere Kapitemen van de vier poorten der

Opperstierman op de werf

stad, alzoo’er aan ieder poort een meteen
vaandel Soldaaten legt, en de Kapitein

den met vaste bedieningen, als, de twee

Na de zelve volgen de Onderkooplie- Onder¬

de Dispensier, de tweede in de west-zyd

van het Vierkant.

De Koop-

VI A.

benevens den Timmerman, Loodgieter;

kooplieden.

Daar na volgen een groote menigte van

ze, de tweede in de pakhuizen op Onrust,

Kooplieden, als de Geheimschryver van

de Pakhuis-meester in de Water-poort, die

den Raad des Gerichts. Of die der Sche-

in het nieuw-kleeden-pakhuis, de kieene
Winkelier, de Cassier van den algemeenen ontfang (anders de Cassier van ’t Vier-

penen, die een bediende der E. Maatschappy
is, gelyk ook die der Weesmeesteren, en
Heemraaden, dat wete niet recht hoewel

het tegendeel naast geloove, alzoo dit

borgerlyke vergaderingen zyn. De gezworen of eciste llerk ter Secretary of

geheme schryf-kamer van haar Edelheden, de Koopman in ’t graan-pakhuis,
de eerste Dispensier, ofte opziender van
’t drank pakhuis, de eerste Winkelier,de

eerste Cassier, de Visitateur der scheepsboeken, de Logie-Boekhouder, de Sol-

kant genaamd) de tweede in de groote winkel, de tweede in de grootekas,de tweede in ’t yzer-pakhuis, de tweede in het
graan- of ryst pakhuis, de tweede op t
algemeene visite-comptoir, de tweede op
't Soldy-comptoir, de Boekhouder van

't Gasthuis, de Boekhouder op ’t comptoir van den Equipagiemeester van de werf,
de Boelhouder van de artillery, de o-

verdrager op ’t Equipagie-comptoir, nog

dy- of Guarnizoen-Bockhouder, de eer

drie Onderkooplieden op 't Comptoir Ge
neraal, de Journaalschryver overdrager
zen, de eerste opziender der pakhuizen
en pakhuis-boekhouder, op ’t Negotieop Onrust, de Equipagie-Boekhouder, comptoir, de Journaal-schryver op het
de tweede van Japan (hoedanige ’er twec
Comptoir-generaal, de Boekhouder van
zyn) de Negotie-Boekhouder, de eerste in de wapen-kamer nog twee Tolken in de
’t yzer palhuis, de eerste in’t zuiker-pakMaleitsche (de een een Hollander, en de
huis, de eerste op ’t comptoir der alge¬ ander een Inlander) en een in de Javaanmeene visite, de Factuur- Boekhouder op sche taal. Drie Eslajcurs (of metaal-proet Negotie-comproir, de behandelaar en
vers ) de gezworen klerk ter geheimkaste opziender in de West-zydze palhui

Commissaris der Inlanders, de Boekhou-

mer van den Raad des Gerichts, die van

der van de Inlandsche krygsmagt , de

de Schepenen, en die van de Weesmee-

Cassier der kost penningen, die maande-

steren; buiten de welke ’er nog wel twin-

lyks aan alle de dienaaren betaald werden,

tig ledigloopende zyn, die geen bediening.

de Boekhouder van’t ambagts-quartier

en dan ook geen ander inkomen, dan hun
bloote soldy van 40 gl. ’s maands hebben.

de Maleitsche Tolk, de eerste bediende

onder den algemeenen Boekhouder, behalven nog twee of drie Kooplieden, die
geen vaste bediening hebben, waar by ook
behooren, de twee onder Equipagie-meesters, zoo op de werf, als op ’t Eiland Edam, en die op ’t Eiland Onrust.

Onder die behooren mede de Opperwondhecler van ’t kasteel, de drie Wond-

Daar na volgen de Vaandrigs, vier in
’t kasteel, de Hofmeester van zyn Edelheid, drie Vaandrigs aan ’t Vierkant, drie
aan drie poorten, en drie aan de Rotter-

dammer-poort, een op Jakatra, een op
Tangerang, en een op Tandjong Poera.
Daar beneven nog agt gemeene klerken
ter geheime schryf-kamer harer Edelhe-

heelers van ’t Gasthuis, met den binnenbestierder van ’t zelve, de Wondheeler

den, twee klerken by zyn Edelheid, en

van ’t Vierkant, van ’t ambagts-quartier
van de Rotterdammer- en van de Utregt-

des Gerichts.

ze poort, een op de kruit- moolen een op

gie, en een op 't Soldy-comptoir, een in

’t Eiland Onrust, en op ’t Eillanc

Edam.

De Baas van de wapen-kamer, en de

een by den Heer voorzitter van den Raad

Voeg hier by den overdrager in de Lohet Gasthuis, zes boomwagters, en een
Guarnizoen en Soldy-schryver.

Timmerman, Kuiper, Zeilmaker, KaarDe twee bestierders van ’t Spinhuis, de
temaker, Smit en Blok-maker opde werf, bestierder van 't Lazarus-huis op PurmeHh 3

rent,
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rent, die van ’t Armenhuis, en van het
Chinees-Gasthuis; de Apotheker der E.

’s maands, en zekere bepaling van dranken,

Maatschappy , de Laborant in 't Labo-

op zich zelven uitmaakt, en al een fraejc

ratorium.

Of de Deurwaarder van den Raad des Ge

enz. uit het palhuis, dat een gansche lyst
somme ’s maands bedraagt; gelyk men hier
zien kan

richts, of de boden van Schepenen, Wees-

Lyst van het geene een Raad

meesters, en der Heemraaden mede als be¬

dienden der E. Maatschappy moeten aan-

van Indiën ’s maandelyks uit het

gemerkt werden, wete ik niet zeker, hoe¬

pakbuis, enz. trekt, zoo my is

wel geloove dat zy ’t niet zyn: maar die

opgegeven.

van de huwelykze en kleene zaken is een
dienaar der E. Maatschappy.

’t Gasthuis, een in ’t ambagts-quartier, een

Aan wynen.
Brandewynen.
Mom, of Hollandsch bier.
Vaderlandze Azyn

in ’t Vrouwen-tugthuis, een op ’t Eilanc

Olyven-olie.

Onrust, en een op Edam

Calappus-olie.

Vyf Kosters, een in de Hollandsche
een in de Portugeesche binnen-, een in de

Tafel-zout

Portugeesche buiten-kerk, een in de Ma¬

Wasch-kaarzen. 48 stuks

leitsche, en een in de kasteels-kerk ; dog
deze werden van de Kerk-meesters betaald

Flambouwen.

Twee voorlezers in 't kasteel, en in de

stads-kerk, en een in de Portugeesche binnen-kerk. Vyf Krankbezoekers, een in

Buiten dezen is'er nog een groote meenigte van Boekhouders, en Assistenten,

Inkomen
dezer be

dienden.

den, en buiten-voordeelen genieten.
De Generaal of Opperlandvoogd van In-

dien trekt twaalf honderd gulden ’s maands,
waar benevens hy nog honderd en zestig

ryxdaalders aan kostgeld ieder maand krygt,
behalven dat hy van wyn, Hollands bier,
spek, en vleesch, boter, olie, speceryen

ryst, kaarzen, en’t geen verder ’t pak-

Zout voor de keuken.

2dito

Foeli

Nooten ieder.

een schoone vrye wooning (gelyk ook alle

1

Nagelen
6
1575

Gedoofde koolen 1 of - manden.
Gezouten vaderlands vleesch,
4ribben-stukken.

Gezouten vaderlands spek,
4stukken.

Gedroogde Pampus-visch,
2bossen.

Hollandze boter alle 3 maanden
cen vaatje van

Poeyer-zuiker.

soldy, en tagtig ryxdaalders aan kostgeld,

50
4

zyn gebruik voor niet en een schoon paleis tot zyne wooning heeft. Ook kan hy
ieder reis, dat hy op de Reede gaat, vyf

stierder van den handel van Indien,
heeft alle maand vier honderd gulden aan

uit het pak-

huis trekt.

Bengaalze boter alle 3 maanden

De Directeur Generaal, of eerste be-

7een Raad
22 van Indien

25

huis der E. Maatschappy geven kan, tot

honderd gulden trekken, hoewel dat wei¬
nig geschied. Ook heeft hy eenige koetzen voor hem, zyn Gemalin, en dogter
tot hun gebruik.

36het geen

2

die nog wel een getal van vyftig of zestig Peper.
stuks, op verscheide comptoiren, uitmaken. Een half last Ryst, of
Alle deze bedienden nemen de zaken op Padi, ofRyst in de bolster.
75 bossen
Batavia, den handel der E. Maatschappy
betreffende, waar, waar voor zy dan ook Brandhout i ofz vadem.

vaste soldyen, en nog eenige buitengel¬

pondckanne Lystvan

een pot van

80

120

2

andy-dito.

6

Alles wat voor haar Ed. Ed. by de ambagts-lieden gemaakt werd door de Tim-

merlieden, Metzelaars, Smids, Koperslagers, Draejers, enz. daar van betalen zy

alleen de stoffe, tegen inkoops prys , dog
hebben het arbeids-loon voor niet

Stoffers, borstels, luiwagens, en ander

borstel-werk krygen zy tweemaal ’s jaars

de Raaden van Indien in 't kasteel heb-

van ieder 6 stuks.

ben, of anders krygen zy 'er vier en twintig ryxdaalders smaands voor) en dan eer

binden, enz. laten zy maar tot hun ge-

Manden, bezems, rotang, om iets te

zekere verstrekking van wyn, bier, kaar- bruik in ’t ambagts-quartier halen.
Een extraordinaris of buitengemeen
zen, en van andere dingen uit het pak
huis, die bepaald, dog echter genoeg tot Raad trekt twee honderd gulden ’s maands.
zyn gebruik zyn, hoedanig het ook in dit en verder al ’t zelve, dat een gemeen Raad
opzigt met alle de andere Heeren Raaden trekt. Daar beneven genieten zy nog voegelegen is.

der voor hunne paarden in de stal der E-

Een ordinaris, of gemeen Raad trekt Maatschappy, en betalen op alles, dat zy
drie honderd vyftig gulden ’s maands, en van kleeden, of van andere goederen, van
twintig ryxdaalders aan kostgeld, heeft een

de E. Maatschappy koopen, maar een half

schoone vrye wooning, of 24 ryxdaalders (te weten de vaderlandze) en zomtyds maar
een

B

T

V.

1

A.
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een vierde, ten honderd (te weten, de In-

den ’s maands aan soldy (dog by hun twee.

dische) aan winst meer, daar een ander
nog eens zoo veel beralen moet, dat in de

de verband wel tien of twintig gulden
meer) tien ryxdaalders en agttien stuivers

huishouding nog al een fraeje stuiver gelds aan kostgeld, dog hoe veel deze aan anverschild. Hare weduwen trekken alleen dere buiten-voordeelen trekken, weet ik
vry water en brandhout; dat wel zeer zo- niet.
Het inkomen der Heeren Predikanten,
ber is,
Den Geheimschryver harer Edelheder die een vaste bediening op Batavia hebtrekt honderd vyftig gulden ’s maands, er ben, is honderd dertig gulden ’s maands
heeft vrye wooning. Of hy ook kostgeld en aan kost geld tien ryxdaalders en agten andere buiten-voordeelen heeft, is my

tien stuivers; daar beneven alle maand aan

onbekend, alzoo andere Geheimschryver

huishuur twaalf ryxdaalders en 38 stuivers,
twaalf kannen wyn, vier en twintig pond

geen kostgeld trekken.
De oude Landvoogden, op Batavia zyn-

de, trekken ieder maand aan soldy twet

honderd gulden, en aan koslgeld, huis-

Hollandsche boter, veertien ponden wasch-

kaarssen, drie kannen lamp-olie, twee kan
nen Lisbonsche olie, drie kannen Hol-

huur, en de verdere buiten-voordeelen

landsche azyn, vier vadem brandhout, en

het zelve als een Raad van Indien

die in 't Maleitsch of Portugees prediken

Een Raad van de bank der Justitie trekt
honderd vyftig guldens aan soldy, en de

krygen nog twee lasten Ryst in ’t jaar,

zelve buiten-voordeelen, als een vast Pre-

en buiten dien nog vry water, zoo veel zy
nodig hebben. Men ziet het hier in een

dikant op Batavia, bestaande in tien ryx-

uitgetrokken lyst by een gesteld.

daalders enagttien stuivers kostgeld, twaal
ryxdaalders voor huishuur vier en twintig ponden Hollandsche boter (die zes ryxdaalders kosten zouden) twaalf kannen
wyn (dic zes ryxdaalders waardig zyn )veertien pond waschkaarssen, twee kannen o-

HET INKOMEN

VAN EEN BATAVISCH

lyven-olie, drie kannen calappus-olie, drie
kannen Hollandsche azyn ,dat te zamen

ruim zes ryxdaalders waardig is) en vien

PREDICANT.

vadem brand-hout, waar voor men tien

ryxdaalders betaalen moet; al 't welke ter
maand te zamen een en vyftig ryxdaalders

in’t jaar.

en agttien stuivers uit maakt, behalven nog
andere inkomsten, die zy hebben, wanneer

zy als gecommitteerden, of gelastigden van
den Raad zitten, die niet wel na te reke-

Aan gagie ter mand 130gl

ƒ1560

Kostgeld, ieder maand ryxd

0-8-ofgl. 24180

f 298-1670

nen zyn; dog die na gissing in ’t jaar nog

Huishuur, ryxd. 12 38 vast

wel drie honderd ryxdaalders voor ieder

ieder maand.
f 368. 800
Boterz4 pond ’smaands a12st.
f 172. 160
ieder
13Kannen wyna 1-16st.ieder,
’s maands.
5 280 1670
14 Pond kaarssen 2 12 st. iede

opbrengen.

De Fiscaals trekken ieder vyftig gulden
’s maands aan soldy, zonder iets meer te

genieten; dog voor zes of agt caffers trekken zy ’s maands nog drie ryxdaalders voor
ieder.

De Opperkooplieden van ’t kasteel trek

10O 16-0

pond, ’s maands.

Brandhout o-12 st. ’s maands f 113. 80

ken honderd dertig gulden ; dog de al-

KannLisbonze olie a1- 16st.

gemeene ontfanger, de Equipagie-meester , de algemeene Boekhouder , de

6Kannen calappus-oliea 4 st.

Visitateur generaal, de twee Japanze Op
perhoofden, en de Majoor, trekken hon-

ieder, ’s maands.
ieder, ’s maands

12 st ieder, ’s maands

daalders aan kostgeld, ook hebben zy alle

Water ieder maand 1-4 st.

enz. ’t zelve als een Raad van Justitie, ge

lyk de Majoor der artillery, en de Ingenieur of vernusteling.
De Sjahbandar, ’t Opperhoofd van 't
Soldy-comptoir, de Konstapel-Majoor
de Fabryk, de Baas op Onrust, de Op

5

14. 800

4 Kannen Hollandsche azyn,

derd tien gulden ’s maands, en tien ryx-

een vrye wooning, in't kasteel, of of
de werf, en genieten van wyn, kaarssen,

f86. 800

f 14. 80
f14 00
13034 400

Indien een Predicant in 't Por-

tugeesch ofMaleitsch predikt,

krygt hy nog twee lasten ryst,
f 86- Oo
waardig 8 gl ieder.

f3130. 400

peropziender van de algemeene geneeswin-

kel, en nog twee ledigloopende Opper

kooplieden, trekken ieder honderd gulHot
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py in oude tyden onder hare bedienden,
Het inkomen van een Predikants Weduwe bier is :

ook eenige jonge meiskens (zes, zoo meene)
of aankomende vrysters uitgezonden heeft,

die dogters der E. Maatschappy genaamd

Kostgeld ; ryxd. 8st.

wierden, die soldy trokken, en met een

f12.8.0

ofg

Vadem hout waardig
Ter maande

5

3ryxd.

7.40

Schoon deze van ’t slegtste soort waren
wierden de zelve in die tyden voor gebra-

74 0

een Landvoogd van Banda, en een ande-

6kann: zek, ofFran

dene peerkens gehouden. Een ’er af is met

sche wyn axryxd.

(3 vaatjens water.

hoed met pluimen op ’t hoofd uitquamen.

f

f
maand

O12

27. 80
12

re met een Landvoogd van Amboina, en
nog een meteen Landvoogd van Tayouan,

die beide Raaden van Indien wierden, getrouwd. De zoon van die eerstgemelde is

cen van de grootsten van Indien geworden,
328. 1600

En cens nog alle jaar 100gl.

froo¬

dien ik zeer wel gekend heb.

Indien men alle deze bedienden hare sol

dye eens by een optrekt, zal men bevinDus in het jaar f428. 160
Wat inkomen of buitenvoordeelen de
Predicant op Onrust heeft, wetc ik niei
net; dog geloove dat hy mede honderd en
dertig guld aan soldy,en tien ryxdaalders er

den, dat die op Batavia alleen in een maand
7370gl, en in een jaar 192450 gl. gelyk hare kostgelden in een maand 16404
Ryxdaalders beloopen ; dog indien men nu

de bedienden van de schepen, als ook de
Boekhouders, Assistenten, en andere door

agttien stuivers aan kostgeld heeft, zynde den Cassier der kostgelden betaalt werdenop Onrust van een wooning voorzien; er
ontrent het verdere geloove ik, dat hy71
zelve als een Batavisch Predicant genict
Een Buiten-Predicant trekt maandelyks

honderd gulden aan soldy, tien ryxdaal-

de, hier eens by oprekenen wilde, zou

men bevinden, dat de kostgelden alleen in
eene maand ontrent 6000 ryxdaalders komen te beloopen.

Behalven deze bedienden der E. Maat De vrye

ders en agttien stuivers aan koslgeld, aan schappy, zyn’er nog veele andere Neder¬ borgers.
huishuur-geld vier ryxdaalders en agt en landers, dat vrye borgers zyn, die, of
dertig stuivers, zeven kannen wyn, ander- koopmanschap dryven, of op hunne renhalve vadem brand-hout, en vry water ten leven, of eenig ambagt doen.
gelyk dat ook alle andere Predicanten t'huis
Uit dezen werden de Land-drosten, Bailgebragt werd.

lu’s, eenige Schepenen, Wecsmeesteren,
Een Kapitein trekt tagtig gulden maan- en eenige Heemraaden, als ook de Kerkdelyks aan soldy, tien ryxdaalders en agt- meesters, de Waag-en Eikmeester, en de

tien stuivers aan kostgeld, en nog eenige Hoofden van de Borger-Vaandels, de
buiten-voordeelen, die ik niet regt wete.
Vendu-meester, de Keurmeester van goud
Een Koopman heeft ’s maands zestig en zilver, en meer anderen, gekoren.
gulden, agt ryxdaalders kostgeld, en eenige
Zy wierden den 1Juny 1668 volgens
andere buiten-voordeelen, my onbekend. besluit van haar Edelheden in twee VaanEen Onderkoopman, die een vaste be

dels verdeeld, waar van het eene van de

diening hier heeft, geniet maandelyks

Oost-, en ’t andere van de West-zyde is

veertig gulden aan soldy, vyf ryxdaalders

die ieder hare Kapiteins, Luitenants, en

en twaalf stuivers aan koslgeld, en nog

Vaandrigs hebben, en die ook gewoor

vier kannen wyn; dog die geen vaste be

zyn, alle nagt op ’t Stadhuis te waken.

diening hebben, genieten alleen hare sol-

dy, te weten, eerst 25 per cento voorde

Die van de West is ontrent 225, en dic
van de Oost 2oo koppen sterk, staandeal

gereede betaling minder, dat van 40 gl

le onder hunnen Colonel, dat een ordina

’s maands maar 30 blyft, en dan nog half

ris Raad van Indien is. Zy hebben ook

geld, en half goed, bestaande in kleeden.

een Krygs-Raad, voor welke alle dierge-

enz. het geene zoo met alle de verdere die

lyke zaken werden afgedaan.

naaren ook geschied; dog niet met de Predicanten, en weinig andere

Een Vaandrig, die een vaste bediening
hier heeft, trekt het zelve als een Onder

koopman; dog die geen vaste bediening
heeft, geniet ook maar zyne soldy.
De verdere voornoemde bedienden ge-

Behalven die twee Vaandels, is 'er nog
een uit de borgers, in Ruitery bestaande,
die alle te paart zeer veel opgezeten te voorschyn komen.

Het heugt my , dat ik deze Batavischte
borgery zoo heerlyk uitgedoscht hebbe

nieten de zelve soldy, kostgeld, en wyn,

zien optrekken, dat niet alleen de Kapipiteins goude ringkraagen, en fluweele

als een Onderkoopman.

rokken met zuivere goude knoopen droe-

Wy moeten ook niet vergeten met eer
letter aan te halen, dat de E. Maatschap-

gen; maar ieder gemeen Soldaat was naar

mate van dien zoo heerlyk van alles, wat
hem

B
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voorzien, dat de minste Soldaat voor de

beste Kapitein anders in zyne toerusting
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zyn.

Indien 'er geen Chineezen hier waren,

niet behoefde te wyken; dog dat optrekken geschied nu zoo niet meer, en men

1

van de regte schaduwe aan een beeld niet,
waar door al hunne schilder-werken te plat

hem pragtig en aanzienlyk maken kon,

zou Batavia zeer doods, en van veel noo

ziet nu maar een Sergeant met eenig voll

dige dingen ontryft zyn. Zy maken al-

vergaaren, en de ronde hier en daar doen

les van koper, enz., na, wat men hen voor

Gelyk 'er nu zoo tw-ee vaandels voet

maakt; dog gemeenelyk wel zoo zwaar

lnegten uit de borgers zyn, alzoo heef

ten waar men hen bepaald. Ook maker

men ’er nog dric uit de bedienden van de

zy zeer veel fraeje dingen in China na on-

E. Maatschappy, ten deele van de ge-

ze modellen, van een soort van metaal

trouwde, en ten deele van de ongetrouw-

calin genaamd, dat zeer weinig van zilver

de pennisten, zynde den 22 Juny 1666

verschild, en dat zy zeer veel op Batavia

mede in drie Vaandels by besluit harer E-

brengen. Het doet de zelve vertooning

delheden verdeeld Deze bemocjen zich als zilver, ’t kost ontrent een vierde min

wel met geen waken; dog zy zyn onder

die Vaandels geschikt, om by tyden van
nood mede hulp te konnen bieden.
De Chince
zen.

Naast de Nederlanders komen de Chi
neezen, wel als ’t allermeest in aanzien zynde, voor.

Het is een ongemeen schrander, beleefd

der, en het staat zeer fraei

Zy hebben een Kapitein, die hun Opperhoofd, en de behandelaar van al hunne
zaken by haar Edelheden is

Deze woont buiten de Nieuwe poort,
en den 1e. van ieder maand waeid 'er

een groote witte en roode vlag van een

naarstig, en gedienstig volk, dat groot

hooge steng, die voor zyn huis staat, en

diensten aan dcze stad doet.

dan moet ieder Chinees, die een Conde

tigheidzy

in de stad met thee, porcelyn, zyde stof-

of haur in tuiten rondom tegen ’t hoofd
gelegt) draagd, 33 ftuivers wegens hoofd-

geven.

fen, en lakwerken , te doen; maar zy oeffenen zich ook zeer naarstig in veel ambag

een gulden geven, dat al een groot geld

ten, zynde zeer goede smids, timmerlie

opbrengt, en al mede verpagt werd. Hiei

den, zeer fracje stoelmakers, zoo die mer

voor zyn zy tocht- en wagt-vry.

Wat nut

Zy plagten niet alleen grooten lande

in een zalet zet, als van ongemeene cier-

zeld, en een Tartar, die een tuii draagd

Zedert den 28 December 1655 is hen

lyke draag-stoelen. Alle de zonnescher

ook ’t voorregt gegeven, om voor 3 jaa-

men, die nen gebruikt, maken zy Ly
vernissen en vergulden zeer fraei. Zy zyn

ren een Oester-bank daar te maken, daar

ook de voornaamste Araks-branders, aan-

die de geheele stad door voor een geringe

nemers van groote pagten, steenbalkers

prys verkoopen. Ook kan men die op
de oester bank zelf, daar zy een huis 'er

en behandelairs van de zuiker op de moo
lens buiten Batavia, en kooplieden in de
zelve

Vele houden als gaar-keukens voor de
Matroozen en Soldaaten, of ook thee-hui-

zy nu nog de meesters af zyn. Zy laten

toe hebben, gaan eeten, en ik moet be¬
kennen, dat zy zeer schoon, blank, en
vast van visch zyn.
De opene winkeliers onder hen , betaa-

zen voor de zelve, en een groote menig-

len ook, volgens besluit van haar Edelhe

te van hen erneerd zig met water-haalen

den van den 12 Maart 1658, twee ryx-

visschen, of om met Chineesche praauwen (dat een grootgemak is) de menscher

daulders ’s maands.

Die met syne kleeden of porcelyn om-

loopen, moeten een schelling daags, en ter
tuigen zy altyd staande met twee riemen maand twee ryxdaalders; en die met groal wrikkende roejen Veelen varen ook mei ve kleeden omloopen, vier stuivers betaa¬
overal na toe te voeren, op welke vaar-

Tsjampans, en groote vaartuigen, om de

len , dog die met visch, groente, enz.

goederen van de schepen af te haalen

op de markt zitten geven twee stuivers

daags; gelyk ook die zig met de visscheook op hen, waar in zy ongemeen ver- ry in de zoete wateren of met de tapnuftig en naarstig zyn, niet alleen om te briefjens bemoejen, al 't welke verpagt
maken, dat men alles het gansche jaar werd. A° 1712 beliepen die pagten 13242
De gansche landbouw van Batavia rufs

door heeft; maar zy loopen ook met alles

ryxdaalders.

Als ’er een Jonk van hen uit China plag Nutigheid
wat men bedenken kan, den ganschen dag
overal rond, en brengen allerlei groente op Batavia te komen, dat gemeenelykII an’t ko
men der
stoffen, porcel, nen, lakwerken, thee, en December of January geschiede, moest d onken.
wat dies meer is, aan de huizen, en later zelve aan tol van in-en uitvoeren 150oern
het voor een geringe winst over.
een Wangkan 10o0 Ryxdaalders, volgens
Daar is niets, dat men bedenken kan besluit van den 23 Maart 1654, geven. Ae
dat zy niet ondernemen, en waar in zy 1706 quamen ’er wel 27 of 2S, en met
zich niet oeffenen. Ik heb ook fraeje schil- ieder 70 of 8o Chineezen.
ders onder hen gezien; dog zy verstaan
Zoodanige Jonken quamen 'er anders
zich de houding, dieping, nog 't geven jaarlyks 6of 8, en meer, die een ongeIV. Deel.
1i
loo-
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loovelyke meenigte van allerlei Chinee- een verlof-briefje hadden (daar de keten
sche kostelyke waren, tot groot gemak van ten straf op staat) dat zekerlyk by oogluideze stad, aanbragten, daar men die an- king van de Sjahbanders (die dit, als zy
ders met groote moeite en onkosten zou wilden , weten konden, en die ook wel
hebben moeten gaan afhaalen ; dog zedert wisten, waarom zy dit door de vingeren
de Heer Opperlandvoogd van Zwol hen zagen geschied is; hoewel het tot groot
zoo onbillyk gehandeld, en als weg gejaagt nadeel van de stad, en de ingezetenen,

heeft (gelyk wy nader, als wy van de

was: want dat 'er schelmen, lediggangers,

Opperlandvoogden in 't byzonder spreken, dieven, en moordenaars onder deze gasten
schuilden, heeft men Ao. 17 13 in de maand Onveilig
zullen toonen) zyn zy tot nog toc op Ba¬
tavia niet weder verschenen, dat een groot

nadeel en ongemak aan die stad veroorzaakt
heeft; alzoo zy ettelyke millioenen aan
bragten, en niet minder goederen weer
inkogten, dat aan de bloote tol zeer veel

zelf naast den thuin van zyn Edelheid, de

landze fracje snuisteryen wel een halve mil

Heer van Riebeck, in ’t huis van een Bor-

veel geld aan peper plagten te besteden.

Hoe veel ’er van dit volk op Batavia

tal derchi

zyn, is niet wel te zeggen. Daar zyn 'er

neezen

die willen, dat 'er wel honderd duizend
Chineezen alleen in, ofbuiten de stad zyn.
Wat daar af zy, ’t is zeker, dat de hui-

hier.

zen der Chineezen in, en voor al buiten

zy ook over al in de stad de beste plaat-

does met kruit, die op een tafel daar in 't

zen bewoonen. Zeker verstandig Chi-

voorhuis lag, en dat nog een van hen 't

nees heeft my daar af verzekerd, en dat

leven kostte, zekerlyk overweldigt zouden

heeft my dikwils voor onheil doen vree

hebben.

Dit ongeval gaf in en buiten Batavia
zulken opschudding, dat niemand by na

tenis) was zeer sterk voor de Chineezen,

’s nagts meer in zyn thuin blyven dorst

en ’t is zeker, dat het zyne Heeren en

Oost kon men niemand van hun kennen,

Meesters niet schadelyk; maar zeer voor-

alzoo zy alle zwart gemaakt waren zoo

deelig geweest is. Na zyn Edelheids tyd.
is dat niet verminderd; maar heeft nog al

dat men daar toen ook van zwart-makers

zeer sterk toegenomen.

Haar Edelheden, voor dat groot getal

wist.

Om daar tegen egter ieder een veilig te ordre daar
stellen, vonden haar Edelheden goed, der tegen ge-

egter met reden zeer bekommerd zynde,

18 Augustus een placaat te doen afkondi¬

vonden een middel uit, om zig van veelen

gen, waar in zy last gaven, dat alle Chineezen, Inlanders, ofte slaven, ’s avonds

der zelven te ontlasten, of immers om te

ontdekken, of het goede of quade ingezetenen waren.

tegen.

vel die, dooreenige slaven zeer gelulckig
geholpen zynde, zich er nog mannelyk
door redde , na dat zy al een houwer
tusschen de deur van zyn kamer, daar hy
zig in bebolwerkt had, gekregen, en dic
krom gewerkt hadden, gelyk zy hem,
buiten voorval van’t springen van cen kar-

De Heer van Hoorm (loffelyker gedag-

dre daar

ger-Luitenant of Vaandrig, Jongerheld
genaamd, met geweld in te brecken, hoe¬

de stad met volk opgepropt zyn, en dat

Zen.

Eaoedeet

buiten de stad ’s avonds en ’s nagts zeer
onveilig maakten, maar zig nietontzagen,

bedroeg. Men zegt dat zy aan allerlei Hol¬
lioen ryxdaalders, en meer, en ook zeei
Ccontge¬

Augustus gezien, wanneer men een troep gaan’sa¬
van ontrent 150 Chinccsche deugnietervonds.
ontdekt heeft, die niet alleen de wegen

Zy maakten hen bekend, dat alle de
Chineezen, die geen aanwyzing doen kon¬
den, dat zy van dezen of genen handel, of
anders van ’t een of’t ander ambagt be
staan konden, zig aanstonds tot den land
bouw (waar toe hen land aangewezen

wierd begeven, of anders vertrekken moe
sten.

Hier door hebben zig veelen van hen zees

naarstig en vernuftig tot den landbouw be

na negen uuxren cen lantaarn of flam-

bouw by zich hebben, en aan de wacht
antwoord geven moesten, of dat men

hen, geen antwoord gevende, of geen
icht by zig hebbende, vry onder de voet
schieten mogt.

Dit bragt 'er een grooten schrik onder
ehalven dat de rondgaande wagt merke-

lyk versterkt wierd.
Men deed groote moeite, om dien doo-

den verbranden Chinees in handen te krygen, dog zy hadden hem al uit eenige hui-

geven, en die dat niet doen wilden,of
niet aanwyzen konden , waar van zy

zen, waar in men ontdelet had, dat hy ge-

bestonden, die moesten dat jaar vertrekken, dat voor dien tyd een groote ontla-

gansch rot, voor onheil vreezende, na
Tangerang gevlugt was.

sting gaf; maar het is wel zeker, dat zy
niet alle, dien wel behoorden, toen vertrokken, en dat 'er naderhand veelen van

die men hier van de Chineezen te wag-

de nieuwe van tyd tot tyd aangekomenen, zich hier of daar zoo lang, tot hun

weest was, vervoerd, en men zegt dat dit

Dit is een van de grootsle ongemakken

Hun smokkelen met

ten heeft; maar buiten ’t zelve is 'er nog
een Ao. 1713 in Juny, en de volgende
maanden, ontdekt, dat tot groot nadeel

tuit gewasschen was, verborgen, en zich der E. Maatschappy geweest, en bui-

hier stil gehouden hebben, zonder dat zy

steld.

ten twyffel al veel jaren aan een, door ontrouWw

peceryen.
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trouw van deze en gene bedienden der zel¬
ve, die ’t opzicht over de specery-pakhui-

zen gehad hebben, gepleegt is.
Daar waren op den 23 dito 38 Chince-
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Poera’s zyn zekere vaartuigen, die men
tot het lossen der schepen gebruikt.

Immers dit zogt de Opperlandvoogd,
de Heer van Riebeck, de gevolmagtigde

twee Opperkooplieden, van Wyngaarden,
en Storm wys te maken; dog men kon aan
gebragt, om dat men in dat jonk niet al- de oy zakken nagelen, en 2 zakken nooleen veel nagelen en nooten gevonden, en, die men gevonden had, al te klaar
maar ook een groote menigte der zelve,
zien, dat zy van een veel ouder tyd wa-

zen met den Schipper van een Chinees

onk, dat reisvaardig was, op het stadhuis

die zy overboord wierpen, zien dryven

ren, hoewel een van de gelastigde Opper-

had, zoo dat 'er geheele manden af opge

kooplieden de tyd van 2 of 3 jaren (die zy

vischt wierden.

wel oud waren) nieruitgedrukt wilde heb-

Op dien zelven nagt waren ook zeer

ben in 't bericht, dat zy 'er af gaven, zeg-

schielyk 2 of 3 andere Jonken vertrok-

gende, dat werd ons niet gevraagt, daar

ken, waar op men met veel grond vast-

dat egter een groot licht aan de zaak gaf,
en de dieven duidelyk aanwees

stelde, dat 'er bevorens noit Jonken, zon-

der die speceryen vertrokken zyn; te meer,

alzoo ’er, niet tegenstaande ettelyke jaren
aan een, veel honderddurzend ponden nage
len openbaar begraven, en ten deele ook

verbrand zyn, egter nog zoo grooten ge-

Deze Chineezen, en hun Schipper, wierden den 1 Augustus (zoo men my bericht
heeft gepynigt; dog wat zy bekend hebben , bleef zeer geheim, alzoo men oor-

men dan hen noit van eenige ontrouw, of

deelde , dat al vry groote Heeren deel
aan dit werk hadden, ook waren ’er,die
dit aangehoord hebben; maar die tegen ze¬
kere vrienden van my zeiden, dat zy het
vel zwygen zouden, hoewel zy zich zeer

quade behandeling in dezen, dan by de

daar over ontzet hadden.

stukken (dat ook al veel voeten op aarde
heeft) overtuigen kan. Om net te weten,

Korten tyd daar na in’t laatste van October, of in ’t begin van November, is

zedert wanneer dit smokkelen van die op-

de Schipper van dat Jonk gegeesseld,gebrandmerkt, en voor agt jaren in de ke-

tal in de pakhuizen is, dat de zelve alleen

op den ecd aan de opzienders, en opperhoofden vertrouwt werden, waar door

perhoofden der specery-palhuizen zyn aanvang al genomen heeft, behoefd men maar

ten geslagen, en gebannen. Het Jonk en

na te zien wanneer zy laatst die speceryen

alle de goederen wierden prys verklaart.
De andere Chineezen thoewel vry ver-

sekogt hebben, dat in langen tyd niet geschied is, om dat dit een beter middel voor

klaart) waren tot de komst der naaste Jon-

hen was; alzoo 't beter koop is, honderd

ken ook tot de keten, of wel tot zoo lang
vast te moeten zitten, verwezen; dog uit

ryxdaalders dan 500 guld voor een pikol
nagelen van 125 pond te geven.

Het heugt my , dat 'er egter een geval
geweest is, dat men ’er het opperhoofd der
west-zydze palhuizen zeer klaar af over-

tuigen kon, alzoo de Chinees, aan welken
eenige pikols nagelen tegen een vaste prys
verkogt waren, genoemd wierd door een

wat oord van de lugt die nagelen, en nooen in dat Jonk gekomen zyn, kon men

niet vernemen, hoewel ’t wel zeker is,
dat die Chineezen wel zullen gezegt heboen, hoe zy aan die speceryen gekomen
zyn, en van wie zy die gekogt hebben.
Ook moet de geweldige van den Water-

man, die mede quam, om zoo eenige pi

Fiscaal, Pieter Bastiaanszoon van der En-

kols van hem te koopen, meenende dat dit

de, ’er af geweten hebben; die ook Ao.

hem by haar Edelheden toegestaan was,

1713 niet zonder reden met de vloot me-

om zig van de menigte der zelve te ont
lasten; maar deze man wierd, op het ver

de na ’t vaderland vertrokken is, zonder

keerd aanbrengen van dit opperhoofd , door

den Heer Opperlandvoogd zeer qualyk gehandeld, en ’t opperhoofd wierd over zy-

dat men weet, dat Ey daar over gemoeid,
hoewel het zeer waarschynelyk is, dat die
man ook niets buiten last gedaan heeft.
Of hy nu toen op schildwagt gestaan,

nen yver nog geprezen; dog alzoo zyn gewisse hem voor ongeval vreezen dede, ver-

dan of ’t een ander gedaan heeft, wanneer

trok hy kort ’er aan na ’t vaderland.

wete ik niet; dog heb egter redenen, om
te gelooven, dat men de regte specery-

Ontrent den tyd, dat dit met het Chinees jonk, waar af ’t volk op 't Stadhuis

die speceryen in 't Jonk gebragt zyn, dat

dieven (zoo men gewild had) wel had kon¬

gebragt was, voorvicl, was'er een schip

nen ontdekken, maar dat ze om gewigtiuit Amboina op de Rheede gekomen, Ys¬ ge redenen zedert zullen verzwegen zyn.
selmonde genaamd, diens Schipper en
Als de Chineezen met een jonk, of
Boekhouder ;Joo ponden op hunne lading Wangkang, een behouden reize doen, dan
te kort quamen, en die men dierhalven

de schuld wilde geven van die nagelen aan

deze Chineezen verkogt te hebben, of ten
minsten, dat de Tandiong-Poera’s-gasten

zyn zy gewoon een Wajang te geven. Dit

is een Chinees Bly- of Treurspel, hoeda¬
nige 'er op Batavia zeer veel gespeeld wer-

den, en dat ieder hen ontrent honderd
hier ontrent schuld hadden, want Tandjong- ryxdaalders komt te kosten, waar van de
Ii 2
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Baillu (zonder welkers verlof 'er geen spee¬

vercierd, langs de groote Rivier schep-

len mag) zyne vaste voordeelen, of 6 ryx-

pen, en , ten einde der zelve gekomen zyn-

daalders van ieder heeft. Zy vermorssen

de, wedcrom keeren, niet anders dan Pé-

jaarlyks wel 30 of aooooryxdaaldersdaar lo, Pélo, gedurig roepende, zynde de
aan, en geven in September (dat hare voor-

naam van cen hunner helden, die zy zeg-

naamste Hoogtyd ter eere van den Heere

gen, dat het zout uitgevonden heeft, en

der aarde is) wel honderd Wajangs, en in
de maand ’er aan (zynde de viertyd der

zuis te gaan opzoeken, en te gelyk zyne

dooden) weder wel zoo veel.

gedagtenis te vieren, zy dus alomme met

Zy werden gespeeld door arme jongens

en uieu we

jaar.

Dit scheppen, en dit schreeuwen van
Pélo, Pélo, duurde tot den 27 dito, zyn-

kost op ieder dag, voor hem, en voor haar,

de de laatste dag van die vreugde, en zoo

36 ryxdaalders moeten opbrengen.
Zoo een Wajang, ’t zy Bly-of Treurspel, begint ’s maandags ten drie of vier
uuren, durende tot zes uuren; dan gaan
zy wat eeten, en dan begind het weer te
speelen van negen uuren tot ’s nagts ten

zy hem dan nog niet gevonden hebben,
laten zy het daar by tot ’s jaars ’er aan be-

Een ongemeene pragt en statie hebben
zy in hunne begravenissen (waar van wy

onder Amboina al gesprooken hebben, en
een ongemeen groot cieraad geven hunne

kostigen zoo een Wajang met hun drie of

tomben aan den weg na Jakatra , daar

uitnemende fracje graven, en pragtige

vier te zamen; en ieder, die maar wil, kan

hun kerk-hof is, en daar men die in groo-

dit voor niet gaan zien speelen, en, zoc

te menigte, en in nette ordre, by den an-

’t fatzoenlyke lieden zyn, die werden in
huis met thee, confituuren, sampsoe (een
soort van sterk Chincesch bier) enz. zeer

deren ziet

Zy doen een zeer fracje vertooning, alzoo zy verheven, en zoodanig gemaakt
zyn (immers de aanzienelykste, dat men

Het is ongeloovelyk, wat leven de Chi-

met eenige trappen tot de zelvc opgaat,

neezen op hun nieuwe jaar (dat in 't be¬

daar men dan een heerlyk graf-stede half

gin of met de nieuwe maan in February

rond van gedaante ziet, alomme met groo-

zyn aanvang neemt) in Batavia, voor al
tegen den avond, brengen, en hoe veel

zarken belegt, die de deur des grafs uitma-

te blaauwe en witte, en ook met opstaande

speelen zy dan met hunne paarden, sche-

ken; en op welke veel Chineesche letters

pen, wagens, visschen, en honderd schilderyen, van papier gemaakt, en metlicht-

en merken uitgehouwen zyn, vermilioen-

het rond loopen met de afgryzelyke groo

rood geschilderd, of heerlyke verguld,
waar uit men oordeelen kan, of die niet

een fraei gezicht van verre moeten geven.
Ontrent deze plaats van hunne graven Tempel.

te lange en dikke slang aanregten.
Honderden van kinderen der Chineezen,

hebben zy ook een Ternpel, en buiten de-

op zyn kostelykst opgeschikt, en veele
van de Hollanders ziet men dan overal op

zen nog een anderen pas buiten de Nieu-

de straaten met een menigte van slaven, en

ieder ten minsten met een Tamboer,

of

een paart om ’t lyf, of in een vaartuig, in
een wagen, in een kaeiman, of in eenig

ander dier vol kaarssen zittende, en een

vervaarlyk geraas en geschreeuw makende.

we poort, by de water-plaats, daar men
over een kleen bruggetje met een kleen
wegje, slaande eerst de regterhand om, na

toegaat. Ik hebbe dezen Tempel gezien,
en aldus bevonden.

Voor aan treed men in een slegt hekken, en dan komt men opeen voorplaats,

behalven, dat zy dan ook veel vier-wer-

die een thuin met een staketzel van glin-

ken aansteeken, Tygers laten vegten (zyn.
de menschen, met tyger vellen om ’t lyf )
of de schildpad en opevaar (dat zy cabedo

ten ter linker, en den Tempel zelf ter reg-

noemen) of ook wel hier en daar een Wa-

jang voor hun deur laten speelen, daar dan
de Hollanders en hun vrouwen en dog.

ters vry mogen ingaan, en deftig met thee

vaart.

rusten.

drie of vier uuren.
De nieuwe aangekomene Chineezen be¬

jens of kaarssen voorzien, en vooral met

Pelo-

hunne orembaejen rond scheppen.

en meiskens, die daar toe gehouden werden, en die hunne Heeren buiten de vrye

vriendelyk onthaald.
Wajangs,

verdronken is, om welkers lyk dan quan-

ternand heeft

Het is een laag Chinees gebouw, onder
't welke, zoo ras men ’er in komt, men

voor aan in de muur aan wederzyden als

een Niche, of uitgeholde plaats, heeft,
waar in men een zittend graauw steene

confituuren, en Chineesche dranken, en

vrouwen-beeld (mogelyk een van hunne

andere versnaperingen, in een huis, daar
een menigte van dikke roodgeverfde en
vergulde flambauwen branden, zeer min
nelyk en beleefd onthaald werden.
Sen 24 May zag ik hen met een groo¬
te menigte van fraei geschilderde orem-

afgodinnen) ziet, dat gekleed, ontrent twee

voeten ieder hoog, en 13 voet dik is. Deze intrede is met de letters D. D. gemerkt.

De tempel-deur, die maar gemeen is,
intredende, ontmoet men nog een voortrant, diens balken, en verdere houtwer-

baejen, vol volk gepropt, en met veel ken zeer fraei met allerlei verwen en beel-

lange rcode, blaauwe, en andere wimpels tenissen beschilderd zyn.
Ik
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Ik vond daar een tafel, eenige stoelen,

agtige wortel gemaakt, zynde in de mid.

en ook twee banken, voor hunne Prie-

dellyn a duimen dik, waar mede zy ge-

sters, die by hen Santali, of op zyn Chi-

voon zyn hun geluk te beproeven, nadat

nees Hoi Sijo, genaamd werden. Daar

het hol van deze houten onder of boven

waren ook aan wederzyden van deze trant

valt.

cellen, en kleene kamerkens voor hen, ge-

lyk ’er nu en dan al een uit te voorschyn
quam.

Wat dieper ingegaan zynde, quam men
by een breede voet, die in ’t vierkant rond-

om een opene plaats liep, in ’t midden var
welke een groot yzer offer-vat met tralien

Als men nu voor die tafel staat, is 'er vlak

agter u, ontrent agt voeten hoog een dui.
stere hang-kas, waar in zich drie groote
vergulde, en vlak 'er voor eenige kleener
beelden, mede Godheden van hen, vertoonen

Vyf of zes treden ter rechterhand van

stond, ontrent 4 voeten hoog, en 1; voet deze tafel ziet men weer een andere hangin ’t vierkant breed, dat op een plaats

kas, 13 voet diep en hoog, en 9 of 10

stend, die ontrent 7 of 8 voeten breed en

voeten lang, en daar in 9 beelden, of goden, ieder 14 voet lang, en elk een by-

lang was.

Als men nu wat dieperingaat, ontmoe

zonder zeldzaam postuur hebbende , en

men een hangend kasje, 4 voeten hoog

zoo heeft men ter linkerhand nog een kas

en 2 breed, waar in een zeer aanzienely-

met 9 andere diergelyke beelden. Deze
zyn ieder met de lettersF. F a. enF. F b.

ke Chinees met cen rood en deftig aangezicht, met een schoone Chineesche rok,

gemerkt; dog met hunne naamen niet be¬

en met cen grooten baard zich vertoont,

kend, en daarom by ons onbekende Go-

zynde hy wel twee of drie voeten hoog,

den genaamd

hebbende ter zyden twee schryvers, klecner beelden, met schryf-tuig in de hand,

van die tafel tredende, ontmoet men 3

en ter regterhand ziet men twee oppassers

of lyfwagten van de zelve groote

Dit grootbeeld is een van hunne Goden,
Calamija genaamd, en E. E. gemerkt,
zynde cen begunstiger van die gene, die
hem aanroepen.

Ter zyden dat kasje hangt nog een an¬

Daar na voorby die kas ter regterhanc

of a treden verder een zeer groot zittend
verguld beeld, wel a voeten hoog, met
een zyde Chineesche rok beklecd, heb-

bende nog verscheide kleene beelden by
zich. Dit beeld zit als in een alcove, die

wel drie voeten diep is. Dit was een vrouwen-beeld, en deze Godin voerde de naam

der ter regterhand, dog platter, of on-

van Quanteja, zynde met de letters H. H. a.

dieper, en in een menigte van kleene laad

gemerkt.

jens verdeeld, waar in veel losse Chinee

sche papieren lagen.
Regt tegen over deze hangende las, aan

Vlak in’t midden achter die tafel, als
men met de rug'er na toe staat, ziet mer

de oost-zyde van dit vierkant open vak,

een zeer groot sterk verguld beeld, 3 of 4
voeten hoog, mede in zoo een alcovezit

hangt nog zulk een kas, waar in maareen

tende. Dit was de Godin Mintôlo, die

zittend beeld is, wat kleener als Calami-

verscheide minder Goden of porcesyne

ja, verbeeldende mede een Godheid, doc

poppen, een span groot, en wat hooger,

gelykende wel een Orang Chodja, ofeer

aan wederzyden en beneden haar zitten

Guzeratze Moor, rood van aangezicht;

had; en G.G b. gemerkt was. Dog vlak

dog zoo pragtig niet gekleed, als Calamija, nog zoo deftig van postuur. Zyn naam

voor haar had zy een verguld vrouwen

was Talmo. En de zelve gemerktG. G. a.

beeld van 14 voet hoog. Deze was Matso genaamd, die by hen voor de Godin,

Als men nog wat verder gaat, komt die voorspoed en geluk op zee geeft, ge
men, pas voorby die open plaats langs houden werd
Vlak beneden die grootste alcove, na
die breede daar omloopende voet, eerst
recht in den Tempel, alwaar men eerst eer
gissing ; voeten hoog zynde, staat, on
breede tafel ziet, waar op ik een schoon trent 2 voeten lager, weereen reuk werks-

donker-verguld, en als half gebronst ze

tafel, die ontrent 4 voeten hoog, slang

dig vrouwen-beeldje, ontrent 2 voeter

en 3 a 4 voeten brecd, en van een kleen

hoog, en zeer fraei gemaakt, staan vond
Dit was mede een Godin, Quam lem

andere snuisteryen, daar toe behoorende,

Hoedso genaamd, en welke H. H. b. ge-

voorzien is.

merkt is. Agter haar stond een wierook

vat, 2 voeten lang, en I voet breed, zyn
de met de asch van haar wierook vervuld.

Aan weerzyden stond een porcelyne be
ker met bloemen.

wierook-vat, een wierook-beker, en meer

Als men nu, vlak daar voor staande,
ter linkerhand wat opgaat, heeft men in
dien hoek, niede vry donker, een groot
verguld vrouwen-beeld, 3 voeten lang,
zynde de regte Matzo, of de Godin der

Ter zyden dit vrouwen-beeld was eer zeën, en winden, en agter en ter zyden
dikke houte ronde trom, gelykende wel haar, een grooten drom van kleene vereen stieren-kop; ook zag men daar ontrent
gulde zittende vrouwen-beeldiens, ieder
twee gesuk-houten leggen, van een rond- I voet hoog. Zy is gemerkt met deletters
L.L. 2.
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Aan de eene zyde van dit vertrek tus-

vertoonen wy by de letters E. E- tot de

schen die tafel, en de ooster-hang-kas,

letters I. I. ieder met hare byzondere naa-

waar in die 9 beelden zyn, doorgaande,

men (gelyk wy zoo even gezien hebben)

komt men op een kleene dog redelyke

breede plaats, alwaar ik een speelhuisje

onderscheiden.
Hun trouwen gaat ook met groote sta- Huntrou-

PrC
met een tafel en stoelen, en een groote tie toe. Wy hebben onder Amboina daar
al een preuve af gegeven; dog hier is het
Van deze plaats komt men in een by- nog wel zoo statieus. Want behalven het

thuin daar ontrent, vond.

zonder huisje buiten den Tempel, die vol

gedurig kloppen op de Gongen, Tata-

cellen is, en als men de deur van dat huis

boang, Tifa’s, Rabana’s, kopere bekkens,

je inkomt, ziet men vlak voor zich een

en op alles wat geraas maken kan, zyn

zittend koper vrouwen-beeltje, 2 voeten
hoog, zeer fraei gemaakt, zynde de Godin Quamiem. Deze, welke met de letters I. I. b. gemerkt was, had vlak voor
zich, een weinig lager, 2 kleene kopere
beeldjens, ieder een hand-breed groot; dog

agter deze vrouw zag men in een hangkas vyf zeer sterk vergulde beeltjens, ieder een span groot, waar van het middel¬

ste veertien armen had, en de naam van

zy ook gewoon zeer prachtig, in een lan-

gen ommegang van een menigte Chineczen, de bruid zeer statelyk ineen kostely-

ke draagstoel, waar in zy niet gezien kan
verden, en egter een iegelyk zien kan,
onder een zonnescherm van staat, en on-

der het speelen op lange kopere en korte

andere schalmeyen, na ’t huis van den brui-

degom, die zeer deftig daar ontrent op
zyn rang te paart ryd, te geleiden, alwaar

Ke Soenteh, gelyk de vier andere die van

dan weer (gelyk bevorens by de bruid et-

Kim Koang voerden.

telyke dagen aan een zeer groote vreugde

Deze Tempel is, na gissing, 12 treden
breed, en van de voordeur af, met de o-

pedreven werd.

Ik zal my niet inlaten om hier van ver- En andere
scheide andere byzonderheden, 't postuur 2nmer¬

pene plaats mede, ontrent 18 of 20 treden
diep. Dit werd voor de Hoofd-Tempel ge

vernuft, de kleeding, en opciering van dit

rekend. Ook is de zolder des zelfs zeer

volk, te spreken, vermits wy dat onder

fraei beschilderd.

Men zag 'er ook een menigte van groo¬
te en zeer fraeje Chineesche lantaarnen in,

tingen.

Amboina reeds breed genoeg gedaan hebben.

Het is iet zeldzaams, dat zy de letter R

niet konnen noemen. Ik heb er nogtans
9 uuren branden, gelyk ook ’s morgens twee gesprooken, die niet alleen die setter
vroeg, op welke twee tyden zy gewoon zeer net en kragtig wisten uit te spreken,
zyn voor hunne Goden te sombayen, en maar ook het Duitsch zoo goed als een Hol¬
die ’s avonds alle ontstoken werden, en tot

zich te buigen.

Priesters.

Ik zag daar toen 18 Priesters, zommi¬

lander spraken. Een van deze twee, n de wan-

deling de Vaderlandze Willem genaamd,

te jong, andere bejaard. Deze vergade-

was in veel steden van Holland, en ook

ren tweemaal ’s jaars van de hier zynde

te Londen in Engeland geweest, alwaar

Chineezen aalmoezen, van welke hen zom-

hy (zoo hy my gezegt heeft) de eere heeft

mige een ryxdaalder, andere een halve, en

genoten van met Koning William de

zommige maar een schelling geven. Zy III. zeer lang te spreken. Ook is A° 1709
mogen niet trouwen.

met de Heer Johan van Hoorn den Chi-

Als zy uitgaan dragen zy zeer lange en
wyde nagt-rokken, met lange en wyde

neeschen Arts Tsieuwbitja, na Holland

mouwen, alle van graauwe hokjens ge-

vertrokken, en weer op Batavia gekomen.

Buiten de Chineezen zyn ’er nog veel an Verdere in
maakt, en beide tot de grond toe hangen
gezetenen.
de. Zy hebben een zwarte muts, die wel dere ingezetenen alhier. Onder de Ma- en hun be¬
na de bol van een hoed gelykt, op het leyers, en Baliers, zyn zeer veele visschers; aryt
hoofd. Zommige van hen waren geheel en ook zommige kooplieden, gelyk meest
geschoren, hebbende weinig hair; dog an- de verdere volkeren, die men hier vind.
Maleyers, Amboineezen, Baliers, Ban-

den hals, eenige niet. Zy mogen niet

dancezen, en Boetonders in vaste vaandels

dan moeskruiden, zout, en ryst, eeten,

van 100 koppen verdeeld, en onder byzondere hoofden geschikt, gelyk zy ook

en hebben dat recht, dat zy, al quam ’er
een Keizer by hen, egter mogen blyven

zitten; dog zy mogen ook de armste niet
veragten. Anderzins zyn zy by de Chineezen niet zeer geagt

Tekening
van de in-

trede , en
beelden ir

deze Tem-

pel.

Den 6 December 1678 wierden ook de

dere droegen een lange Tartarische tuit.
Eenige hadden ook lange paternosters om

Om nu eenige verbeelding van dezen
tempel der Chimeezen te hebben, geven

wy een aftekening van de beelden in de

zelve. De intrede vertoonen wy by de letters D. D. dog de beelden in den Tempel

in byzondere wyken woonen.
De Armeniers, en Persianen handelen

zommige in gesteenten, in bezoar, en andere steenen, tot de gezondheid en genczing van deze en gene qualen dienende

en in allerlei andere waren, daar maar winst

mede te doen is

De Mooren of Mogolders, de Mardy-

kers, de Toepassen, en andere, handelen
in
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kleeden , agaaten, en in veel kleenighe- overvloed van seldery, veelerlci malze salade
den, die fraei zyn.
Visch.

siaansche pieterzeli, turkze boonen het ge-

heeft men ’er ook overvloed van allerlci,

hecle jaar byna door jong, witte en ande-

dog meest van zee visch, als konings-visch,
kacab, schoone carper, verkens-visch

re boontjes, zeer goede aspergies (dog een
daalder, en 15 stuivers, na dat zy dik zyn,

steenbraassem, galjoen-visch, geep, har-

de bos) spenagie, en veel andere moeskrui-

der , babara, schoone zandspiering van een

den, in Holland onbekend, maar van goed

ongemeene groote, en zeer blank, schoo-

gebruik, porcelyn, een soort van lepel-

ne Jacob Evertzen, Goasche kabbeljaauw,
pampus-visch, leer-visch, bagger-buiken,
pecs leti, of melk-visch, cabos, paling,

bladen, roode en witte beet, fenkel, dille, en wat dies meer is.
Onder de aard-vrugten zyn'er schoone

aal, pees porco zynde een kleene soort

water-meloenen, pompoenen , heerlyke

van verkens-visch, klip-visch, negen-oo-

Chineesche en andere geele peen, concom-

gen, tongen, roch, stompneuzen, pape¬
gaei-visch, zee-katten, sjap sjap-visch, oe-

mers, fokki fokki’s, batata’s, ajuin, zoo

sters, alikruiken, garneelen, krabben, kreef-

taratti’s vrugten (een soort van plompen)

ten, mosselen, en meer andere visch. De

en andere.

goud- en zilver-vischjes zyn ’er mede;, dog
alleen tot vermaak, en die men in groote
potten half vol water met wormpkens aan
queekt.

Men heeft 'er koejen-boter (tegen een

Suratze (die zeer groot is) als Javaansche,

Onder de boom-vrugten heeft men 'er Boomovervloed van Manggas, de Tonkinze en vrugten.
meer andere zoete appelen, Manggostans,
Djamboezen, Gojava's, Ananassen, vee

slecht is) tegen 12 ftuivers ’t pond,cn

lerles Pisang, Lanssa’s, Djamboelan’s, of
Djoewats (een soort van pruimkens, Katappa’s tof Indische lekkere amandelen)

zoete-melk (tegen 12 stuivers de fles) n
buffels-melk (tegen een schelling in over¬

stanien, Chineesche peeren, pistasjes, ro-

loed; dog ongemeen schoon is het brood,

zynen , kismis (een soort van Persische

dat men voor z ftuivers heeft, en zeer

krenten) Persiaansche kraak-amandelen

halve ryxdaalder) en buffels boter e die

Leoegcte

endivie, karooten kervel, schoonc Per-

Behalven den overvloed van vleesch,

Bilimbing's, Japanze en Chineesche ka-

blank en lekker, en van groote als een

(die ongemeen lekker zyn) en meer ande.

broodje van 2 stuivers in Holland.

re versnaperingen, ook druiven, hoewel
er die zeer weinig aangequeekt werden,
dat myns oordeels meest door nalatigheit

Van gevogelte heeft men ’er mede overvloed, te weten, van hoenderen, ganzen,

endvogels, duiven , ook kalkoenen, hoe- tockomt, alzoo ik geen reden wete, waarwel weinig; dog veel tortelduiven, kaca- om zy daar niet z : wel, als in Ambon,

tocha’s, loeri’s, perkiten , kleene exters,

daar ik die zelf in overvloed gehad heb,

en martyntjes, die fraei klappen, krop-

voort zouden willen.

ganzen , reigers, en groote roof-vogels;

Men heeft'er ook bloemen van allerlci Bloemen.

dog een groote menigte van glatticks, of

dag, als de Boenga Raja, de Tsjampaka,

ryst vogels, kleene groene papegaeitjens,

de gemeene Manoor-bloem, en de Moe¬

quartels, byna als de onzen, op de rug

gri Tonkin, de Canangan, de Camceni,
en verder met bruine, aan de borst met de Kauki bloem, de vier-uuren-bloem , de
Tararti of Tratte-bloem, zynde een zeer
blaauwe vederen, en geele bekken, en met
drie klaauwen aan de pooten; dog slaan

niet; maar smaken zeerlekker. Daar zyn
ook konynen dog niet overvloedig.
Groente,
en aard
vrugten.

Men heeft hierook overvloed van aller

lei groente en aardgewassen, aangezien de
grond zeer vrugtbaar is. En zoo men zig
met 't gewasch des velds, zonder vader-

landze waaren (die zeer dier zyn) hier be-

groote fracje tulp, en meer andere bloemen

Ook heeft men ’er veel ongedierten, als Ongedierten.

duizend-beenen, groote en kleene, scor

pioenen, vliegende en andere hagedissen,
capellen van allerleisoorten, vliegen, vuur-

vliegen, muggen, sprinkhaanen, krekels,
spinnekoppen, byen, horsels, kakkerlak-

helpen wil, kan men zeer lekker en beter

ken, mieren van allerlei soort, te weten

koop leven, als in Holland, alzoo ik man¬

witte, zwarte, en roode. Men heeft 'er
ook gekko’s in menigte, alzoo dit haar ei-

den met kool, jonge groene turkze boont-

es, enz. hier voor een gering geld heb
zien koopen.

Daar zyn allerlei zaden, als Kaapze, Su-

ratze, en Persiaansche, die zeer schoon

gen land is, en donker geele kikvorschen

met bruinc vlekken, die verkogt, en van
de Chineezen zeer veel gegeten werden.

Een groote menigte van Kacimans heeft En andere
men in de Rivieren, als ook te land zeei

dieren, die

Men heeft er overvloed van lekkere kool.

veel leguanen, egels, wilde verkens, her-

Chincesche en uitmuntende schoone groo-

nen hier
reest.

ten, veclerlei aapen ten daar onder bosch-

te en dikke radys, die men als knollen snip¬

menschen, die ik verscheide gezien heb

peren, en by een hoen zeer lekker kan stoven , en die onze radys en knollen zeer ver

zeer veel slangen, veel koejen, ossen, paar-

zyn.

den, bokken, geiten, buffels, en wat

re in vastigheid overtreffen. Daar is ook andewaart in nog zeer veel tygers (van
wel¬
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dan wel een afgedwaalde zich ontrent de

welke men driederlei soort ter kend.
I. Tyger van groote als een kat.
2. Een soort van groote als een kalf-

stad komtvertoonen, waar van ook in opzigt
van de tygers, nog versche voorbeelden

3. De Koninglyke tyger, die, behalven zyn, alzoo 'er Ae. 1706 of 1707 nog een
in een thuin pas buiten de nieuwe poort,

de staart, s voet lang, en 3, voethoog, en en

vervaarlyk dier om aan te doen is. Men heeft en nog eens in een ander ontrent de Son'er ook de Rhinoceros, van welke nu en

tar, gevonden en geschooten is.

DERDE HOOFDSTUK.
TErscheide vergaderingen. De eerste vergadering, en wat daar in verricht werd.
VWanneer dit na ieder comptoir geschied. Van den Opperlandvoogd. Zyn lyf-wagt,
en gevolg. Wanneer zyn Edelheid gehoor geeft. Zyn magt. Het gevolg van zyn
Gemalin, en haar gedrag by eenig bezoek, dat zy ontfangt. Gevolg van zyn Edelbeids dogter. Post van zyn Edelbeid, en de andere Heeren, ontrent het beschryven
der Landvoogdyen. Het leven van den Heer Opperlandvoogd Pieter Both. Zyn eerste togi Ae. 1599; als Zeevoogd. Zyn iweede togt als Opperlandvoogd A°. 1610.
Na t leven afgebeeld. Zyn dood Ae 1614 ontrent Mauritius. Het leven van den
Heer Opperlandvoogd Gerard Reynst. Werd den 20 December 1614 2ls 2. Opper¬
landvoogd voorgesteld. Zyn dood, den 20 December 1615 voorgevallen. zyne afbeelding. Het leven van den Heer Opperlandvoogd Laurens Reaal. Die Ae. 1616
dit wierd. 1618 afging. En Ae. 1619 na ’t Vaderland vertrok. Verdere zaken, tot
lof van dezen Heer bygebragt.

Us verre nu van de ingezetenen, en

Swat verder tot die stad behoort, geDsproken hebbende, zal het tyd werVeersctedte

1650 alle dingsdag, en vrydag ten vier uu-

ren na de middag vergaders, werden al-

le de groote zaken van de E. Maatschappy verhandeld, en zelf plagten zy in de
Deze aanzienelyke en van alles wel voor- eerste tyden (gelyk my Ao. 1639 nog klaar

den, om te zien, hoe zy bestierd werd.

by een brief van een Bewindhebber aan
ders, en vergaderingen geregeert, bestaan- de Heer van Twist bleek) ook de ordina-

vergade-

ziene stad werd door verscheide bestier-

ringen.

de in deze navolgende :

1. Die van den Opperlandvoogd en de
Raaden van Indien.

2. Van de Raaden van Justitie ofte des
Gerichts.

3. Der Heeren Schepenen.
4.

Der Heeren Weesmeesteren.

5. Der Heeren Heem-Raaden.

ris Raaden van Indien te maken; dat de

Heeren XVIlen. naderhand aan zich behouden hebben.

Alle ampten werden vergeven, en alle
gezanten, brieven van staat, enz. door dien

Raad gezonden en ontsangen, ook alle Bui-

ten-Landvoogdyen (daar ieder 'er een of
twee voor zyn deel van krygt) door haar

6. Der Heeren Commissarissen van de Ed. Ed. beschreven, welke beschryvinKleene- en Huwelyk-zaaken.
gen dan in vergadering nagezien , en zom7. Van de Heeren Boedel-meesters.
tyds wel wat hartelyk, na dat de OpperWaar by men die van de Krygs-Raad landvoogd scherp van pen, en aard is, ver-

zou konnen voegen, zoo die een vaste zit- beterd werden ; hoewel zulk een Heer ook
ting had.
vergadering, en

wat daar in
verricht
werd.

wel ziet, aan wien hy dit doet, alzoo die

De eerste vergadering van gansch In- genen, die onder de Raaden hunne zaaken
diën is die van haar Edelheden, waar in wel verstaan, dit niet dulden zouden, te

De eerste

de Opperlandvoogd voorzitter, en de meer, alzoo my bericht is, dat die doorDirecteur Generaal van den handel van In- gehaalde schriften in de geheime schryfdien de tweede is, bestaande voorts uit kamer als slapers blyven leggen, waar by

vyf ordinaire Raaden, die na hun rang

dan zulke Heeren als eeuwig gebrand-

volgen, en een bessuitende stem hebben;

merkt zyn.

waar by dan nog eenige extraordinaris Ra-

’s Avonds ten 7 uuren werd ’er op de

den, alleen maar met een raad-gevende zaal een gebed, en dan te gelyk door zyn
stem, gevoegd werden; dog by ’t sterven, Edelheid, en de verdere Heeren bericht

of vertrek van een ordinair Raad, krygt van ’t voorgevallene op dien dag gedaan,
de oudste buiten-gemeene Raad, een be¬ en over dringende zaken dan ook wel be¬

sluitende stem, ter tyd toe, dat 'er een an-

sluit genomen.

Gelyk nu Batavia een van de grootsteVoornaamste
koopsteden
der gansche wereld, en tege- werk harer
By deze vergadering (die, volgens be¬

der komt.

sluit harer Edelheden van den 11 October lyk als het middelpunt en het hart van denEdelheden.
Staat

B

A

T

A

Staat der E. Maatschappy is, alwaar het
bloed en alle de sappen, die het grootligchaam, mitsgaders de aderen en zenuwen

toebereid en vervaardigd werden, alzoo
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Verzending der schepen uit Japan.
Op den 15 of 20 van Occober, vertrek-

van dezen magtigen Staat alomme doorstra-

len, en in een bloejend wezen houden,

VA.

ken de schepen van daar weer na Batavia,
zynde cen groote maand op die reize, eer

is het ook het grootste werk van haar E-

delheden dagelyks op zyn tyd te bezor-

tyds (dog nu niet meer) goudc coebangs,
kamfer, lakwerken , porcelynen, zyde

gen , dat de schepen met de nodige en ge- stosten, zyde koussen, bali’s met sacki,
éischte waren na alle comptoiren afgezon

miso, connemon, confituuren, zeer veel

den, of van de zelve met de aangekome-

koper-kisten (wel ten getale van 7of Sooo

ne stroomen van goederen, en allerleiaan-

ieder van 124 pond) thee, aluin, radix
hina, speauter, en verscheide Chince-

gebragte waren ontfangen werden, om

dan ieder soorte der zelve weer, daar zy sche stoffen, daar by bezending uit Chigetrokken zyn, en de meeste winste voor na gekomen mitsgaders tin van M.lakde E. Maatschappy geven, af te zenden : ka medebrengende, al welke goederen dan

Wanneer
dit na ieder
comptoir

geschied

want dit is het algemeen palhuis van In-

weer in Bengale en op de kust in Febru-

diën daar men palhuizen met alle soorten

ary, en wat later in Suratte en Persien ver-

van speceryen, kleeden, en ook allerlen

tierd werden, van waar die schepen dan

voorraad van graanen , dranken, enz. voor

in Maart weer na Batavia keeren, uitgenomen dat welzomtyds een Bengaals-vaar-

gansch Indien heeft.
De wyze nu van verzenden der schepen met hare waren, mitsgaders het te

der van deze schepen met eenige zuiker,
groove lywaaten, Moorsche kleederen,

rug komen der zelve van de comptoiren.

enz. in ’t begin van February, en ook wel

mitsgaders de tyd van ieder bezending,
zullen wy hier kortelyk voorstellen.

nu en dan een Surats schip na Persien gezonden wierd, die dan in May weer on
Batavia komen, net op de tyd, dat de sche-

Bezending na Japan.
In de maanden van May, Juny, en , des

pen weer na Japan aangelegt werden.

Bezending na de kust van Choromandel.

noods, ook in July, zend men gemeenelyk de schepen na Japan, hoewel ’er in

Na deze kust werden de schepen van

April ook al een over Siam, om huiden,

rochevellen, enz. vertrekt, en ook wel

April af tot in de maand van Augustus afgezonden, van welke zommige wel op

een over Malalka met de aldaar geëisch-

ceylen aangieren, nemende van Jafnapat

te goederen, en met de Bengaalsche, en nam saye, areck, sjangkos, kaneel, paleenige andere, daar voor Japan geschikt, meerhouten, en geschilderde kleeden mewaar nevens zy ook wel gewoon waren de, of zy loopen ten minsten dat land in
’t gezicht, om door de westelyke winden
op Tonkin aan te gieren, om dezyde, die
zy daar innamen, in Japan ter markt te

niet verdreven te werden, waarom zy ge-

brengen.

meenelyk tot aan Punto das Pedras, en

De voornaamste Japans-vaarders vertrck-

dan verder tot aan Nagapatnam stevenen

ken egter in May of Juny, die dan ook

daar zy dan op de eerste plaats van de

regt toe na Japan stevenen, mede nemen-

kust zynde, verder na Tegenepatnam

de veelerlei soorten van vaderlandze stof-

Sadraspatnam, en Paleacatta zeilen, om

fen , roche-vellen , gom-lak, namrak, na de geëischte waaren op ieder comptoir
katsje, allerlei kust-kleeden, Bengaalsche gelost te hebben, daar de gereedleggende
armozynen en lywaaden, mitsgaders, ka- palcken met allerlei kust-kleeden en lyneel, peper, nooten-muscaaten, foelic;

waaten (na voor af zich met puin, en an-

nagelen, bloed-coraal, mitsgaders alle ver-

dere kust-steen-werken wel geballast te

dere waaren, die in die tyd daar getrok-

hebben) in te nemen, als ook indigo, salpe¬

ken, of geëischt zyn.
Van deze waaren werd inkoops wel
voor 13 of 1a tonnen gouds derwaards

ter, staal, enz. en voor al juweelen,op

de Zuider comptoiren ingeladen, in Sep
tember, of in ’t begin van October, na Ba¬

gevoerd, die by een redelyke markt wel tavia te vertrekken, zynde ontrent 2of25
140 ten honderd aan winst konden uitle- maand op de reize.

veren, hoewel die winsten nu vry minder
zyn.

Zomtyds gaat 'er in’t laatste van July

In’t laatst van September, of in October vertrckt nog een schip na de kust op
Majakka, alwaar zy de Japans-vaarders af-

vagten, om die hoofd-zomme na de Kust,

nog wel cen schipmet eenige dan eerst aangelande vaderlandze goederen, om die,

Bengale, Ceylon, Suratte, en Persien te

dan ook daar met winst te verhandelen.

brengen, van Malakka gemeenelyk in December vertrekkende.

IV. Deel.

KK

Be¬
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Bezending na Ceylon, Suratte, en Persien.

Bezending na Bengale.

In ’t begin van de maand September

Men is gewoon in July of Augustus de

vertrckken de Ceylons-vaarders, en ge-

schepen na Bengale te zenden, zoo om de
geëischte goederen daar te lossen, als om

meenelyk met de zelve ook een Surats- en
Perfiaansch-vaarder na Suratte en Persien

met speceryen en andere waaren, die in

de waaren , die men daar vorderd, in te
nemen. De zelve bestaan in salpeter, root

Ceylon zeer getrokken zyn, na’t lossen en zwart hout, koper van Japan, amfioen,
armozynen, baalen met zyde, boter, olie.

der vrclke zy van daar op vragt na Persier

gebruikt en aangelegt werden.

zuiker, wasch, verscheidene soorten van

Men giert op Punto Gale aan, zoo, om

Bengaalsche kleeden, tarw, en meer an-

’t g-ëischte daar te lossen, als om de spe-

dere waaren, daar vallende, waar mede zy

ceryen voor Suratte en Persien in te ne

in Juny of July, en ook wel in October,

men, vertrekkende met den Noord-Oo-

na Batavia komen, hoewel van daar ook

sten wind gals die doorwaeit) in Octo-

wel in December en January schepen der¬

ber, en zoo tot February toe, van Cey-

waards vertrekken

lon, en loopende langs de Malabaarsche

kust, daar zy op Coetsjien en Wingurla
aangieren, om ook aldaar de geëischte goederen te lossen.

Bezending na de West-kust van Sumatra.

Deze schepen werden gemeenelyk in A¬

Hier van daan werden ook sjangkos,
areck, palmeer-houten, peper, cajer (of

pril en May, en ook wel in Juny, en Ju-

de bolster van de calappus) tot touw-werk
cauris, enz. voor de Kust, Suratte, en

daar de schepen na de andere comptoiren,
daar omstreeks, verzenden, om haren

Bengale, vervoerd

ly, na Poelo Sinkel gezonden, die dan van

voorraad, en de geëischte goederen daar

Een van deze schepen gaat voor uit na over te geven, brengende van daar niet,
Suratte, om van daar met vragtgoederen dan goud, peper, en eenige andere waana Persien te stevenen, waar mede het in

de tyd van eene maand al een schoone wins
op die goederen doen kan

ren in Augustus, September, en ook wel

in October; dog allerbest en gemakkelykst
in December en January, wederom.

Van Ceylon werd derwaards ook eer

Na de Oost-zyde van Sumatra gaat men

groote party nooten, foeli, nagelen, car

van May tot September toe, waar na toe

damom, peper, koper, en tin, vervoerd
welke goederen in Suratte en Persien zeer

eischt, als lywaten, reaalen, enz. gebragt

wel gewild zyn, en fraeje winsten uitle

dan de goederen, op ieder comptoir gewerden, waar tegen men dan van Palim-

veren

bang meest peper, van Jambi goud, en

Amfioen, en camser willen de dolle Malabaaren ook wel hebben, daar dan noch

dewaard in legt) goud, medeneemd, waar

peper, van Andragiri (dat al vry diep lan-

wel eenig yzer, en eenige geschilderde mede de schepen dan in October op Bata
kleeden, bygevoegd werden, brengende via verschynen, om een deel van hare lading in de schepen, die na’t vaderland
weer peper en ryst van daar
Van daar vertrekt dan ook, zoo ’t mostaan te vertrekken, over te schepen, ge
gelyk is, wel ten eersten een schip na Ba¬ bruikende meest van de grootste schepen
tavia

Van Ceylon geschied in December o

daar toe, die dan de helft daar af voor hare lading inhouden.

January ook een bezending na ’t vaderland.
terwyl de andere daar blyvende schepen

Bezending na Malakka.

na Persien gebruikt werden.
In Feoruary en Maart thoewel men ook

wel in April en May over de kust na Ben

In’t begin van May gaat 'er een schip
na dit comptoir; het welke, zoo't de Ja-

gale van Ceylon vertrekt) werd alles na

pans-vaarder dan met eenen niet waar-

Batavia met Suratze lywaaten, juweelen,

neemd, moet'er een ander met de noodi-

en allerlei kostelyke stosten afgeladen, ge
lyk ook de schepen, die uit Persien met

ge voorraad by een tweede bezending gaan.
Ook vertrekt 'er in September of October

geld, te weten, zilvere Abassis, Persiaan

een kust-schip over Malakka, om daar (ge-

sche zyde, Suraasche wynen, vruchten,
roozewater, brocaaden, armozynen, flu-

lyk wy bevorens al gezegt hebben) de Ja¬

weelen, tapyten, paarden, en diergelyke

brengen zy tin, peper, en meer andere

andere waaren, daar vallende, bevragt wer
den.

In May komen van Ceilon ook 1 of 2
schepen met kaneel, en andere daar gela-

pans-vaarders waar te nemen. Van daar

waaren na Batavia , zommige schepen wer-

den ook gebruikt, om na Bengale, Ceylon, of Persien, te gaan, die daar zom-

tyds wel een maand blyven wagten.

tene goederen, en des noods zend men ook

half October wel schepen van daar.

Be¬

BAT
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Choromandel plagt te staan; maar dat verscheide maalen opgebroken is, plagt men

Bezending na Siam.

in Augustus of September de schepen der¬

In Juny, July, of Augustus zend men waards, met eenige vaderlandze waren, te
een schip na Siam, om de geëischte goe- zenden, en weer ryst, slaven, olifanten
dic 'er goed koopzyn,en wel twee hoofd-

deren te lossen, en om de grove waaren
van hout, huiden, wasch, hoorn, enz

zommen winst op de Kust, en in Benga¬
le, geven) enz. van daar te voeren, wel-

en ook wel olifanten van daar te haalen
en dan langs den hoek van Djohor en Li-

goor mer de West-Zuid-Weste winden te

ke slaven door eenige roovers, die met
Sjcliassen binnen in het land door na de

loopen alwaar het dan in September komt.

Ganges vaaren, hier en daar genomen en

zy n lading inneemd, en in October met

medegesleept werden, en die zy voor8 of

de Noord-Oosten wind weer van daar ver-

0 Ryxdaalders ieder verkoopen. De ryst

trckt, komende in ’t begin van November met eenig tin, op Ligoor ingenomen

komt 'er pas op 6of 8 ryxdaalders 't last

aan te landen.

November en December, het zy binnen
Malakka door, of buiten om doorzee, na

te staan; waar mede dan die schepen in

Bezending na China, Tonkin, enz. daar

Batavia plagten te stevenen.

omstrecks.

Bezending na de groote Oost, of na Ma¬
In de maanden van May, Juny, en July plagt nen de schepen na Tonkin, Chi-

cassar, Amboina, Banda, Timor
Solor, en Ternate.

na, Q-mam, en Cambodia, toen men op

die Ryken nog handelde, te zenden, met

Na deze Oostersche gewesten vertrek-

zoodanige goederen, als in die tyden daar

ken de schepen in November, of wel meest

geëischt, of getrokken waren.
Van Tonkin (daar de speceryen, lakc-

in December, January en February, en, by

nen quikzilver, vermilioen, en andere

men, al neemd men de reize langs ’t land

waaren geëischt wierden) plagten zy met

van Ende, Timor en de verdere daar

nood, ook wel in Maart, maar dan kan

zyde en andere Chineesche waaren, voor

omstreeks gelegene Eilanden, wel wat lang

zilver daar ingehandeld zynde (alzoo dit
daar meer, dan ’t goud , dat men ook veel

meest van de landwinden (die daar niet heel

van daar voerd, waardig is) als mede met

veel, en dan zeer slap zyn) te bedienen.

muscus in October of November ten wa

re dat zy van daar nog een tocht na Japan
wülde doen (dat dan in 't begin van September en ook wel vroeger geschiede

regt toe regt aan na Batavia te stevenen.
Wat nu den handel van China betreft,

zulckelen, genoodzaakt zynde zich dan

Men gaat na deze gewesten, om ’er de

noodige voorraad van alles, en de goederen, die voor ieder comptoir geëischt zyn
als ryst, tarw, spek, vleesch, boter, olie,
wasch, bieren, wynen, azyn, en allerlei kleeden, te brengen.

die zoo menigmaal door kostelyke gezand-

Uit Amboina (van waar 't eerste schip

schappen na 't Hof van Peking door ons

in May of suny, en ’t laatste in Septem-

gezogt is men heeftdaar tot nog toe het
regte oogwit niet konnen bereiken, alzoo

ber vertrekt) krygt men niets dan kruid-

dit ons al van ouds her zoo goed als verboden is vermits de tyd, om dit te doen
zoodanig voor ons wierd bepaald, dat men
niet heeft konnen goedvinden, daarom eer
reize derwaards te ondernemen

In Cambodia hebben wy verscheide-

maalen Logien gehad; dog de onzen zyn
al dik wils overvallen en vermoord, en wy

nagelen, met eenige potjens der zelve geconfyt, te rug, waar nevens ook wel ee-

nige zalken moernagelen (nu en dan voor
Japan geëischt) en andere kleenigheden van
weinig waarde worden gevoegt, ook we
eenige fraeje hout-werken. Van daar komt
ook de Bacassam

Uit Banda bekomt men nooten-muscaten, foelie, nooten-olie, geconfyte noo-

dus aldaar van al het onze berooft, gelyk

ten in potjens, en ook wel marmelade,

er mede op het Ryk van Quinam geen

van nooten gemaakt.

Van Timor en Solor werd Sandel-hout,
staat ter wereld te maken is weshalyen
men best geoordeeld heeft, alle deze vaar- en schildpads-hoorn, of caret, aangebragt.
Uit Ternate, en de verdere Molukze
waters liever door de Borgers van Batavia
vry te laten bevaren, die op die tochten

Eilanden, krygt men niets te rug, dan nu

nog al 70 of 8o ten honderd hebben wc-

en dan wel eenige vogel-nesjens, die 'er

ten te winnen, schoon hen die vaarten van

zeer goed vallen, caret, en diergelyke snuisteryen, door byzondere lieden van daar

de Heeren dezer landen verboden zyn.

gebragt; weshalven dit comptoir ons meest
Bezending na Arrakan.

diend, om alle vreemde volkeren wat ver-

re van daar, en van de specery-Eilanden
In de tyden, toen wy nog een comptoii
in Arrakan hadden, dat onder de kust van

te houden

Van Macassar bekomt men geheele
KK 2

scheeps-

BESCHRY VINGEVAN

260

scheepsladingen, en veele chaloeps-ladin-

den) namrak, aard-olie, Chineesche pit-

gen met zeer schoone ryst, waar by dan
nos veel ansere kleenigheden, als pikols

soort van kopermet tin, en lood gemengd)

met Dinding, of gedro igt herten vleesch.

ook zilver en reponden (geld by asseuran-

een zekere soort van Chineesche zeer aan-

tie of op bodemery genomen) geladen.

gename boontiens, koebeesteo, enz. ge-

jens, wasch, katsje, en zeer veel gans (een

Het schip van de kleene bezending keerd

vorgd werden, die aan dezen engeenen,

eerst in April weder.

op dit comptoir varende, al een fraeje winst

geven; dog voor de E. Maatschappy be¬
staat de lading alleen in ryst.

In January gaat gemeenclyk het Pegu’s
schip van Masulipatnam met de geeischte
salampoeris, chitzen, dongrys, allegia's,

Bezending na de kleene Oost, als Japara,

gaders lakt, cardamom, olifants-tanden,

en andere daar ontrent gelegene comptoiren.

en meer andere waaren, na Persien, trek-

In de maanden van February of Maart zend

kende van de 24 ponden een pagood, of
54 guld. voor af aan vragt; waar mede de

men de schepen met den geeischtenvoorraad,
en verdere goederen, na Japara, of na Samarang (daar ’t hoofd-comptoir van Java’s

dan zelf gewoon zyn over te vaaren, dat

bethilis, en andere lywaaden meer mits¬

Oost-kust nu is) om van daar of van Indra

maja, Rembang, enz. allerlei hout-werken,

alszwalpen, planken, balken, en wat dies
meer is, en voor al ook schecpsladingen met
ryst, kattcene garens, zout, allerlei vee,
en voornamelyk koebeesten, en paarder

Persiaansche Kooplieden en Hindostanders

al een fraeje winst kan opbrengen.
Dit schip nu komt in February of
Maart, in Persien, en keerd in May meest
ledig na Choromandel weer, hebbende
niet dan wat roozenwater, wynen, fruiten, Persiaansche paarden, zyde stoffen,

(die 'er goed koop zyn) na Batavia te voe

en voornamelyk zilvere Abassi’s in , die op
de kust weer voor een hoofd-somme kon-

ren. Op dit Eiland werd ook zeer veel

nen dienen.

amfioen, of opium vertierd

Men kan van daar weer na Batavia allerbest in 't Ooster-Moesson vertrekken

dog men is niet gewoon daar na te wagten,
alzoo men met de landwinden zeer gemak.

kelyk altyd na Batavia komen kan.

Bezending van Batavia na ’t Vaderland.

Een van de voornaamste bezendingen
van Batavia, en die haar Edelheden een

zware bezigheid in die tyd geeft, isde be-

Bezending van Ceylon na Mocha.

zending der schepen na het Vaderland.

De eerste bezending geschied thoewel

Van Ceylon zend men gemeenelyk in

’er nu ook wel eenige zuiker-schepen in

February en Maart de schepen na Mocha

September voor af gaan) in November of

dat voor aan in de roode zee legt, ladende
de zelve met kust-kleeden, speceryen, en

in January of Fcbruary, en dan nog wel

December. De tweede bezending volgt

veel peper, voegende daar ook wel eenige vaderlandsche waaren, en eenige ryst by.
Men plagt van daar zilver en goud te rug

een na-schip met thee, enz. in Maart.

te brengen; dog nu voerd men veel koff

en ebben-hout, koper enz. en dan ver-

Deze schepen werden beneden met de
zwaarste waaren, als salpeter, zuiker, rood-

of caweh-boonen van daar, met welke de der met stuk- en pak-goederen, en een la-

schepen van May tot September konnen ge grove doeken onder en op de zyden,
wederkeeren.

dan met fyne waaren in ’t midden geladen,

gewoon zynde het ruim zoo vol peper te

Bezending van de kust van Choromandel

storten, dat 'er naaulyks een kat in krui-

na Pegu, en Persien.

pen kan, waar nevens dan nog 10 of 12

lasten peper medegegeven werden, om die,

Men zond in vorige tyden van de kust na dat alles door de beweging van ’t schip
in September over Masulipatnam een schip wat gezakt is, ’er nog by te storten,
na Pega, waar na toe men dan de ge- op dat alles te vaster zou mogen leggen,
eischte goederen afgaan, en verder de Moo¬

ren dan op vragt tegen 8 of 9 ten honderd
mede varen liet

In January ging 'er nog een schip, dat
kleener was, en ook de kleene bezending
genoemd wierd.

en de lading niet het minste zou konnen
verschokken.

Alle de speceryen werden in de brood
kamers gedaan, de kaneel op de koebrug
of boven op in ’t ruim, en zoo moeten de
schepen van Batavia vertrekken, hebben-

Het eerste schip quam in't begin van

de al haren voorraad in de kamerdaar het

January van daar weder, zynde met olifants-tanden, lange peper, lak, tin, car-

danom, martavaanen (een soort van groo-

afgeschut is, en ’t water voor op den oversoop, dat zig alles zoo wat na malkanderen schikken moet, om dog geen ledi¬

te verglaasde potten, die zomtyds wei 10f

ge plaats over te laten; hoedanig de sche-

2 aatiien, en ook wel minder, nats hou- pen, die van Ceylon na ’t Vaderland vertrek-
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trekken, al mede gestouwd werden, van dit in ’t net, als het verbeterd is, uit te
daar zy in’t laatst van December of in 't be¬

gin van January derwaards zeilende, in
Maart of in ’t begin van April aan de
Kaap den goede Hope by de Batavische
vloot komen, van waar zy dan kort daar
aan te zamen na ’t Vaderland stevenen.

schryven; waar van dan, na dat het weer
in Rade overlezen is, een afschrift, door

haar Edelheden getekend, afgezonden
werd.

Terwyl haar Edelheden in vergadering
hier mede bezet zyn, moet 'er by den Directeur Generaal van den handel van In-

Bezending van Batavia na de Kaap

dien bezorgt werden, dat alle die schepen,

der goede Hope.

die van tyd tot tyd aankomen (dat een
werk zonder einde is) behoorlyk ontladen,

Deze bezending doen haar Edelheden

de goederen in de pakhuizen voorzichtig

gemeenelyk in Augustus of September,

gebragt, en dat naderhand de zelve na de

zendende dan een schip met ryst, en ande-

comptoiren, daar men die vereischt, op
zyn tyd (gelyk wy hier na, daar wy van
dezen aanzienlyken dienaar, en zyn bediening, in 't byzonder spreken, breeder aan-

re nodige voorraad, en kleeden, na de Kaap,
gelyk zy ook na het Eiland Mauritius de
den, toen wy daar nog een comptoir had-

den, waar na toe dit schip dan van de Kaap

haalen) gezonden werden.

plagt te gaan, van waar ’t metebben-hout
na Batavia te rug gezonden, hoewel dat

heden van deze Heeren Leden, der Hoo-

zomtyds wel aan de Kaap door een der na

t vaderland geschikte schepen ingenomen

wierd, dat nu zedert het opbreken van ons
comptoir aldaar opgehouden heeft.

Wy zouden nu hier wel byvoegen, hoe

Om nu een netter begrip van de bezig
ge Regeering van Indien te hebben, zullen wy van den Heer Opperlandvoogd van

Indiën af, en zoo vervolgens van naby
gaan beschouwen , wat tot een ieders be-

veel winsten en lasten op ieder dezer comp-

diening behoord by welke gelegenheid
wy voor af de levens der Heeren Opper-

toiren jaarlyks komen te vallen, en daar

landvoogden van Indien kortelyk doorloo-

by dan ten naasten by konnen afmeeten

pen , en dan ook verder aanhaalen, hoe

wat de zuivere winsten der E. Maatschap-

veel vergaderingen ’er op Batavia zyn, en

pye in Indien komen te bedragen; dog
oordeele best dit, als een geheim, dat ieder

wat door ieder van de zelve gemeenelyk
verricht werd.

een niet bekend is, en dat onze vyanden

Dit is voor onzen tyd wel door veel an-

niet behoeven te weten, by ons te houden.

deren gedaan ; dog of dat in die nette or-

Men zou niet gelooven, hoe veel be-

dre, gelyk wy het nu hier voorstellen,
geschied zy, laten wy aan ’t oordeel van
den bescheiden lezer; hoewel wy den ar-

zigheden het bezorgen van alle deze me-

nigvuldige bezendingen van tyd tot tyd aan
haar Edelheden geven : want zoo ras is 'er

beid van zommigen, die hier ontrent het

geen schip op de Reede, en geen briefmet

hunne gezegt hebben, niet laken, maar van

den Schipper en Boekhouder aan land gekomen, of daar is ten eerste vergadering

herte pryzen.

belegt, om dezelve te lezen, waar uit dan
by haar Edelheden gezien zynde wat 'es

Van den Opperlandvooga.

gezonden, en van het comptoir, daar dit

De eerste,en de voorzitter in deze ver- van den

schip van komt, geschreven werd, ne-

gadering, is de Opperlandvoogd, die an-Opperders met een hoofsche naam de Gouver-landvoogd.

men haar Edelheden of in die tyd, of
zomtyds wel wat later, een besluit, wat

neur Generaal, of als men hem aanspreckt,
men vervolgens aan de regeering aldaar of van hem spreekt, zyn Edelheid of zyn
zenden, of schryven zal, uit welke be- Hoog-Edelheid genaamt werd.
sluiten dan de Heer uit den Raad van InDeze Heer vertoont uiterlyk de pracht
dien, die deze Landvoogdy beschryft, den en staat van een aanzienelyk Vorst.
brief die tot antwoord der waards gaan zal

Hy woond niet alleen in een aanziene-

opsteld, welk opstel, tegen ’t vertrek van

lyk Paleis; maar zyn gansche staat, trein,

een of meer schepen daar henen, in Rade

en bestier, is Koninglyk

Hy heeft een Stalmeester, die Kapitein,
en een Hofmeester, die Onderkoopman is.
van haar Edelheden volgens den inhoud
Hy heeft een lyf-wagt van twaalf hel Zzynlyfvan de besluiten , daar over genomen, wel baardiers, die de fraeiste en snedigste jong- wagt, en
voorgelezen werd, om te zien, of de Heer

beschryver dezer Landvoogdy de mening

begrepen, en daar in uitgedrukt heeft.

mans zyn, die men onder de Soldaten vin-gevolg.

Indien haar Edelheden genoegen daar
in nemen (dat wel meest op den Opper-

den kan.

Deze dragen een geel damast wambays

met zilvere knoopen dog 't zelve staat
altyd half open. Daar beneven hebben zy
haagd werd doorgehaald, en dit blyft zoo een zeer wyde roodscharlaken broek met
altyd in de geheime schryf-kamer leggen, een bos met lange zyde linten aan wederterwyl de Heer Beschryver gehouden is zyden, en met drie passementen van 22
landvoogd aankomt, wert daar in niet verandert; dog al, wat haar Edelheden mis-
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vinger breed. Ook hebben zy een draagband van graauw leder, en een degen met

VINGE VAN
tot 9of rouuren gehoor; dog ’s namid¬
dags noit, ten ware dat 'er, schepen aan-

een zilver gevest, haak, en gesp, op de

gekomen zynde, de schippers met brieven

zyde, en dragen neteldoeke dassen.
Zy hebben (als zy uitgaan) een fraejen

van aangelegenheid, die geen uitstel ly-

hoed op ’t hoofd, paarl-verwige of andere

den. Ondertusschen is die Heer den mee-

zyde koussen, en nieuwe nette schoenen

sten verderen tyd met andere zaken van ge-

aan. Ik heb'er onder gezien, die goude
knoopen aan hun kamisooltiens, groote

boven komen, of ook wel by voorvallen

vigt bezig
Als zyn Edelheid buiten komt, werd

goude gespen in de schoenen, en kousse-

't

banden met diamante-gespen, aan hadden.

senteerd, of vertoont in een staat van ver-

Als zyn Edelheid in de rouw is, dragen
zy zwarte sjerpen over de schouders, en

weering voor hem te zyn. Voor haar Edel-

geweer voor hem opgeheven, en gepre-

heid werd het by de voet gezet; voor de

een dunne rouw-band op een graauwen Raaden van Indien roept men wagts-volk,
hoed.

Deze nemen de wagt waar op de zaal

en dan komt het volk in een dubbel rin-

ket met hunne bandeliers. Voor alle ande-

ontrent de kleene trant, alwaar gemee-

re bedienden van aanzien, als die van den

nelyk een, en rog een by- wacht, iede.

Raad des Gerichts, Gezanten, enz. roept
men maar wachts-volk rys op, en dan ryzen zy op, die buiten de poort zyn.
De magt van dezen Heer komt zeer na Zyn magt.

twee uuren nacht en dag, de wacht heeft,
zoo ten dienst van zyn Edelheid, als ook,

op de dagen en de uuren van vergadering.
ten dienst van haar Edelheden, alzoo zy
dan voor de vergader-zaal de wagt hebben.
Zy zyn Sergeanten in dienst, en werden
gemeenelyk tot ’t Vaandel gevordert.
Behalven deze 12, zyn'er ook twee

Trompetters, en een Koetzier, die even
eens, als de andere Helbaardiers, gekleed
zyn. Dit is haar oude dragt, waar by de
Heer van Riebeek hen nu lange roode
scharlakenze rokken, en, als zy uitryden,
ook zulke mantels gegeven heeft, dat zeer

deftig staat, en die zy, als hy mede ter

aan die van een Koning, of Monarch van

een Ryk : want schoon hy maar voorzit.
ter in dien Raad, en dierhalven (zoo het

niterlyk schynd, door de stemmen der an-

dere leden bepaald is, is het egter zeker
dat hy gemeenelyk door een streng, die
hy maakt te hebben, daar altyd meester
is; en zoo hy zulk een streng al niet hebben mogt, is zyn magt egter zoo groot,
dat geen van de Heeren (als hy een man

is, die uit de borst spreken durft) het in zyne gedagten zou durven nemen, om hem

begraafenis, of elders, gaat, of als zy de
parade bywoonen, dragen. Zy zyn met

tegen te spreken, of, zoo hy zulks dede,

geel gevoerd, en met goude lissen en boord

zyn vrienden (daar ook voorbeelden van

zou dat de Opperlandvoogd hem, en al

zels op de knoopgaten uitgemonsterd.

zyn) in de oogen doen druipen, en als zy

Als zyn Edelheiduitreid, of na zyn thuin
gaat (dat gemeenelyk ’s Woendags of Za

nu alle te zamen tegen hem wilden zamen

spannen (gelyk wy daar af mede een voor-

turdags geschied) ryden 'er twee Trompet-

beeld onder de regeering van den Heer

ters, en ook wel een, voor zyn koets, en

Camphuis coonen zullen) dan neemt hy

dan volgen ’er nog zes andere Helbaardiers,
vier voor, en twee agter de koets, en dan

aan de zaak, waar over geschil is, alleen
by de Heeren zeventienen te verantwoor-

nog een troep van 50 of 60 gewapende
mannen te paard, agter dezelve, met eer

den, en dus zegenpraald hy doorgaans over

Vaandrig, en Sergeant; dog altyd blyven 'er twee Helbaardiers op de zaal bloots

hoofds, daar zy de wagt houden.

hen.

Ik heb nogtans gevallen en tyden be-

leefd, dat de Opperlandvoogd, kleenhertig zynde, by na niet dorst spreken, en

Alle dag (behalven als hy uitreid) geeft dat de Directeur Generaal het alles in de
zyn Edel¬
zyn Edelheid voor de middag gehoor vergadering na zyn eigen zin doordrong;
heid gesMorgens ten 7 uuren komen de Majoor dog dat was dan des Opperlandvoogds eihoor geeftEquipagie-meester, Fabryk, Constapel¬ gen schuld: want, gelyk de Buiten-LandMajoor, en meer anderen, zyn Edelheid voogden van haar Edelheden, tegen het
Wanneer

bericht, van’t geen ’er voorgevallen is,

druissen van hunne Raaden, beschermt

geven, en verzoeken te gelyk last ontrent

werden, alzoo heeft men ook gemeenelyk

het gene ’er diend gedaan te werden. Noit

gezien, dat de Heeren zeventienen den

gaat 'er meer als een binnen, en alle, die een

Opperlandvoogd in geschillen en zaaken

degen of rotang by zich hebben, moeten

tusschen hem en zyne Raaden, voorstaan,

dien, eer zy by zyn Edelheid gaan, zoo

en doen triomferen, waar van ons verschei-

lang by den Helbaardier afleggen ; dog die
Helbaardiers van de wagt houden hunne

de gevallen in de levens der Opperlandvoogden zullen voorkomen, waar uit wy

degens aan.

bespeuren zullen, dat, op hun enkelver-

Na dat dit voor af gegaan is (dat wel

anderhalf uur gemeenelyk duurd geeft hy

zoek, verscheide Raaden, en daar onder
een wakker Directeur Generaal, door de

aan alle anderen, die hem spreken willen,

Heeren in ’t Vaderland, afgedankt zyn.
Zyn

BAT
Zyn magt gaat over alles, wat in In-
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Met een woord gezegt, die Heeris

de

diën is, of voorvalt; dog jegenwoordig Koning des lands, dien Keizers en Ko¬
ningen van Indien na de oogen zien, en
hangt de Raad des Gerichts niet meer
(gelyk wel voor Ae 1711) van zyn Edel- die door zyn bloote magt in staat is, om
heid, of wel van haar Edelheden, afhen of op den throon te zetten, of van den
Geen dienaar van de E. Maatschappy

kan in eenige bediening treden, voor en
al eer hy zyne acte van den Opperland-

zelven af te stooten, dat ons al by verschei-

de voorbeelden gebleken is.
Zyn adem gaat over alle, en zelfover de

voogd bekomen heeft. Ook kan geen minste zaken. Hy werd van alle bediendienaar van de E. Maatschappy trouwen, den der E. Maatschappy, grooten en kleevoor en aleer hy een verlof-briefje van zyn nen, en voor al op Batavia, als aangebe¬
den. leder doet zyn best maar, om in zyn
Edelheid bekomt.
Ik heb daar twee zeldzame gevallen van gunst te staan, en niets geschied ’er van degezien, by welke zeker Opperlandvoogd

zen of genen in de stad, dat hy ten eersten

daar toe geen verlof-briefje aan de Jong
mans wilde geven, schoon de een een man

niet net weet, ’t geen ook veel losse borsten byzonder in toom houd; of zoo zy zig

was, die wel honderdduizend ryxdaalders

niet zeer voorzichtig wagten, konnen zy

bezat; maar de ander een verstandig borst.

met een quade daad hunne gansche hoope

en dien Opperlandvoogd (hoe verstandig

en geluk om verre stooten: want op zyn
bloot bevel werd alles aanstonds uitgevoerd,

hy in andere zaken was) hier in te gaauw
zynde, raadde zyn bruid, dat die hem voor
Heeren Schepenen ontbieden, en vonnis

en die in zyn ongunst geraakt, is zoo goed
als bedorven, gelyk een gunsteling van

tegen hem verzoeken zou. Zy dede dit,

zyn Edelheid een behouden man is.

verkreeg ten eersten vonnis ten haren voor-

Zyn gemalin, uitreidende, werd vanHet

gevolg

ran zyn

deele , alzoo de bewyzen zeer klaar wa-

twee Helbaardiers te paart, en van

ren, en zy trouwden in weerwil van den

corporaal, en twaaff man gevolgd.

Opperlandvoogd, die dit met alle zyne

houd gemeenelyl ’s maandags bezoek-dag drag by ee-

eer

Gemalin,

Ly en

nig be

magt niet beletten kon, dat hem geweldig voor alle Vrouwen, en jonge Juffers van
speet

zock , dat

fatzoen, die haar of haar dogter, (zoo

zy ont-

Alle geschenken van Buiten-Vorsten

er een heeft) willen komen bezoeken, ge

aan den Opperlandvoogd of de Raaden

lyk de vrouwen der Raaden van Indien

komende, mogen zy, mits betaling, na

dat zy gewaardeerd zyn, en anders niet,
eigenen.

Hy ontfangt zyne commissie of last-brief
eigentlyk van haar Hoog-Mogende, de

sangt.

mede ieder hunnen dag houden.

Wanneer haar Edelheid nu bezogt werd,
staat zy voor niemand, dan alleen voorde

gemalinnen van de Heeren Raaden, op,
puigende zich maar voorde andere, die in-

Heeren Staaten Generaal, en van de Hce-

komen, en wyst een ieder, ’t zy zelf 't

ren zeventienen, en ik meene, dat de Heer

zy door hare slavinnen, die daar oppassen,

Speelman de zyne ook van den Prince van

Oranjen ontfangen heeft, ’t geen my daar
by te meer heugt, om dat hy den Com-

haar ge-

hare plaats na hare rang aan; dog als de
uffers vertrekken, staat zy op, en doet
haar tot aan de deur van ’t vertrek uitgelei.

De Gemalin van den Heer van Riebeck,
missaris Generaal, of algemeenen Oppergevolmagtigden van de Heeren zeventienen een zeer zedige en nedrige vrouwe, had
de gewoonte, als 'er een Juffer inquam,
zoo men toen op Batavia zeide) geenzins,
zoo by by zyn leven daar gekomen had,

van altyd op te staan, en haar te verwel-

erkend zou hebben, ten ware men zynen komen, by welke gelegenheid dan ook allast-brief als Opperlandvoogd eerst inge le de Mevrouwen en Juffers opstonden.
trokken had
Wanneer hare gezondheid gedronken
Uit kragte van dezen last-brief van haar wierd, stond die Mevrouw, die de zelve
Hoog. Mog. dorst Jan Pieterszoon Koen
nstelde, en die, aan welke zy het bragt,
zoo men my bericht, en uit oude papie- op, terwyl haar Edelheid zitten bleef, en
ren gezien heeft) aan de Heeren zeventie- zich maar boog ; dog als zy daar voor be¬
nen wel schryven, dat hy hunne brieven

niet aannemen, nog opvolgen kon, ten zy
hem eerst bleck, dat de zelve in de ver-

gadering van haar Hoog-Mog: nagezien

dankte, stond zy op

Als de dogter van den OpperlandvoogdGevolg van
uitreid, volgt haar een Helbaardier te paart. zyn Edel¬
En als haar Edelheid of Mejuffrouw haarheids dog¬

dogter uit de koets treden zullen, springt
Als 'er een Bevelhebber over de na 't de Helbaardier van zyn paart (gevende dat

waren.

ier.

Vaderland vertrekkende vloot verkoren is, zoo lang aan een slaaf) en een andere jonis hy gewoon den zelven aan boord van den zen zet ondertusschen een bankije voor't
Zeevoogd te gaan voorstellen. Hy isook portier, en de Helbaardier houd dat bloots
gewoon, als 'er een Lid van de Hooge
noofds zoo lang vast, tot dat haar EdelRegeering vertrekt, den zelven nevens de heid, of Mejuffrouw haar dogter, of anRaaden van Indien, tot buiten de water-

poort van’t kasteel, en tot aan de schuit,
iigelei te doen.

dere Juffers, by haar Edelheid in de koets
zynde, daar uitgetreden zyn, dat by ’t intre-
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treden mede geschied; dog zyn zoon heeft
geen gevolg ter wereld, nog het minste

bewys van uitzondering, waar by men

zien kan, dat hy des Generaals zoon is.

raal, Java’s Oost-kust, en Bantam.
De Directeur Generaal heeft geen post
van beschryving, om dat zyn ampt hem
buiten dat werks genoeg geeft.

Wanneer nu een Opperlandvoogd zyn
dienst nederlegt (daar maar drie voorbeel¬

De Heer van Zwol, Suratte, en Bengale.

den af zyn, te weten, van de Heer Camp¬

De Heer de Haan, Macassar.

huis, den Heer van Outhoorn sdie 't bei¬

de daar na zeer leed was, alzoo zy nu en

De Heer Chastelcin, Ternate.

De Heer Zwaardekroon, Majabar, en
Choromandel.

dan van den regeerenden Opperlandvoogd

De Heer Roozelaar, Banda, en de Kaar
in der tyd, niet al te wel behandeld wier- der goede Hope.

den sen de Heer Zwaardekroon zoo blyft

De Heer de Haze, Amboina, en Timor.

hy in rang de naaste aan den regeerenden

DeHeerCasteicin,Persien, Siam, en Japan.

Opperlandvoogd, behoud zyne soldy, en

De Heer Stceland, Ceylon.

verder inkomen, en heeft ook een lyf-

wagt van 12 Soldaaten, onder , Vaendrig,
Sergeant, en Corporaal, hoewel hem, als

De Heer Timmerman, Malacka.

De Heer d’Ableing, de West-kust van

Sumatra, Palimbang, en Jambi.
Om nu verder van de Opperlandvooghy uitreid, gemeenelyk 12 man in drie gelederen, met een Sergeant voor, en Cor- den van Indien te sprecken, die zyn 19
poraal agter, volgen, gelyk dat besluit den in getal geweest, van welke de Heer Koen,
25 July 1704 in opzicht van de Heer van twecmaal geregeerd heeft, en nu regeerd
Outhoorn, cven als bevorens ontrent de de twintigste, te weten, de Heer MatHeer Camphuis, is genomen.
theus de Haan. Hoewel ’er om de Heer
In't beschryven der Landvoogdyen heeft Koen’s dubbele beurt, een en twintig re-

Post van

zyn Edel. zyn Edelheid, en ieder Raad van Indien geer beurten geweest zyn.
heid, en

Het zal na alten schynnict ongevoegelyk
de andere (gelyk wy bevorens zeiden/ zyn byzondeHeeren, re post, en daarom ieder een Assistent tot komen, dat wy nu eerst in het byzonder van
cmtrent het zyn dienst. Dus beschreef ieder van haar ieder dezer Opperlandvoogden, zoo kort als
beschryven Edelheden Ao. 1711 de navolgende posten. ons mogelyk zyn zal, aanwyzen, wat door
der Land-

Zyn Edelheid of de Gouverneur Gene¬ ieder van hen gedenkwaardigs verricht is.

voogdyen.

HET LEVEN
VAN DE HEER
OPPERLANDVOOGD

PIETER BOT H.
Hetleven JyE eerste Opperlandvoogd van Neder¬ lus van Caarden, met 't schip de Veree-

van den Plands Oost-lndien, is geweest de
Heer Op. Heer PIETER BOTH, van Amissoort.

perlandvoogd Pic¬

als Zeevoogd over vier schepen, Neder¬ voerde) en zyne Raaden den zelven als

ter Both.

Zyn eerste

tocht A¬
15993
als Zee-

voogd.

Ao. 1599 den 21 December, zeilde hy

nigde landen, en 't Hofvan Holland, na
Priaman, op het Eiland Sumatra, na dat
hy (die toen al den eernaam van Generaal

land, de Vereenigde Landen, Nassau, en Hoofd over die twee schepen aangesteld

't Hof van Holland, voor reekening der hadden.
nieuwe Brabandze Maatschappy tot Am-

Den 19 Maart 1601 quam van Caarden
sterdam, in gezelschap van vier andere weer voor Bantam, dog hoorde, dat de
schepen der oude Maatschappy uit Texel. Heer Zeevoogd Both in December of Jadog scheidde den 26 April 1600 op 224 nuary met zeven schepen na ’t Vaderland
graden beoosten Madagascar van de zelve. vertrokken was. Hy vond ook, in SepHy gierde den 2 Mey op dat Eiland in tember op ’t Eiland St. Heleen aangegierd
de Baey van Antongil, nevens 't schip de zynde, aldaar brieven van de Heer Both,
Vereenigde Landen, om versch water aan, met bericht, dat hy den 17 Juny van daar
en vertrok den 6na Bantam; dog geraak- gescheiden was, gelyk die Heer ook het
te eerst in de Maldivische Eilanden (waar geluk had , dat de vier schepen, met
ontrent hy den 3 Juny quam) en verscheen welke hy uitvoer, in dit zelvejaar behou¬
den 6 Augustus eerst op de Reede van den in Holland quamen.
Dit was zyn eerste togt, op de welke
Bantam, werdende van de twee schepen,

die bevorens van hem gescheiden waren,

hy wel den eer- naam van Zeevoogd hoe¬

kort ’er aan gevolgd.

danige 'er toen meer waren) en ook zom-

Hy verzond daar op den 25 dito Pau- tyds van Generaal, gevoerd heeft; dog
toen

g
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OPPERLANDVOOGDEN.
A1610. toen is hy nog eigentlyk geen Opperlandvoogd van Indien geweest.

Zyn tweede Met

1610 uit, werdende dan eensGouverneur

Opper¬

Generaal, over alle sterkten,comptoiren,

land voogd
A. 1610.

nen waren ; dog naderhand, te weten, on-

dezen eer naam voer hy in January

togt als
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2of 3 kinderen op die reize overgewon 1610.
trent Ao. 1622, zonden de Heeren XVIlen.

(zoo my den 23 October klaar blykt) 5 of
6 jonge dogters uit, die Compagnies dogters genaamd wierden, en die zy van al-

schepen, jachten en volkeren, en dan weer

les, dat zy nodig hadden, voorzagen, tot
Hy voerde toen ’t opperbevel over een koussen, schoenen, hemden, en verdere

cens Commandeur Generaal genaamd

klecderen toe, waar van ook toen uitdrukkelyke voorwaarden czoo zy in die maand

vloot van agt schepen, namelyk :

Het wapen van Amsterdam, groot 400

lasten, als Zeevoogd, waar op Dirk Pieterszoon Kalf Schipper was.

Oranje, groot 350 lasten, onder Schip-

na Indiën schreven) gemaakt waren.

Deze nu moet men met de Soldaaten-

wyven niet verwerren, hoewel zy nietveel
adelyker zyn.

per Kornelis Riemland, en den Koopman

Matthys Cotels.
De witte Leeuw waar op Klaas Rut-

gerszoon Smit Schipper, en Henrik We
ster Koopman was.

Ik heb nog lange jaren een zoon van een
dezer 6 dogters in groot aanzien gekend,
en daar leven nog bloedverwanten van,
om welker wil ik die Compagnies Juffer

De zwarte Leeuw, groot 30o lasten,
onder Kornelis Dirkszoon Worst (die op

niet noeme.

Niet tegenstaande nu de Heer Both door

de reis overleden, en door Kornelis Rlaas- die storm zyn mast verlooren, en zig gezoon vervangen is) als Schipper, en den noodzaakt gevonden had, om met zyn
Koopman Steven Doezen.

schip,en de iwe andere na ’t Eiland Mau-

Vlissingen, groot 30o lasten, waar op
Schipper was Jan Kornelis, en Koopman
Lodewyk lzaacs, die op de reize overleden, en door Jan de Langstraaten ver-

ritius te loopen, was hy echter, na zich

vangen is.

wat hersteld te hebben, volgens ’t berigt.

door ’t schip Ceylon aan de na 't Vaderland trekkende schepen, Rotterdam, Hoorn,

en de Vereenigde Landen op St. Heleen

Schipper Kornelis Reyerszoon, en den

gegeven (alwaar ’t van Mauritius den 21
February mede quam) egter ten eersten na

Konpman Steven Cotels.

Bantam voortgezeild, en is in 'tbegin van

Ter Goes, groot 130 lasten, onder

Ceylon, groot 170 lasten, na Mauritius

Ao. 1611 (gelyk de naauwkeurige Heer

geschikt, om de goederen van het schip
Erasmus te laden, ’t geen daar nog buiten
staat lag om zee te konnen kiezen.

Camphuis elders aanteckend) ook ter Ree-

de van Jakatra gekomen, met voornemen,
om van daar na de Oost te vertrekken.

De Brak , waar op Jacob Franszoon

Pas na zyn komst, den 28 January, of

Schipper, en Henrik Boekhout Koop-

in ’t laatst van December, heeft hy, ten

man was.

tyde dat Jaques l'Hercmite de jonge nog

Met deze vloot vertrokken zynde,ge-

als Hoofd op Bantam lag, zeker verdrag
raakte hy, door storm , op de hoogte van met de Koning van Jakatra, Widiak Ra33 graden, en niet verre van 't Hoofd of ma, gemaaket, waar van wy den inhoud
de Kaap der goede Hope, nevens Tei in ’t vervolg van Batavia’s eersten aanleg,
Goes en de Brak van de andere schepen en grondvesting vinden zullen. Het beaf, terwyl Ceylon mede den 30 Juny by stond meest daar in, dat die Vorst de onafgescheiden was van de welke ’t schip de

zen vryen handel, en voor hun geld een
behoorlyke woonplaats in zyn land toe-

witte Leeuw, den 16 November, het schip

stond, met beloften van malkanderen over

Bahia Formosa ook van de vier andere

de Vereenigde Landen by Poelo Pandjang en weder, volgens zekere bepaling, tezul-

sof’t lang Eiland) ontrent Bantam ont
moette, aan ’t welke Schipper Smit te ken-

len helpen.

Dat hy zich ook eenigen tyd op de Mo¬

nen gaf, dat de groote mast van des Op- luccos opgehouden heeft, blykt klaar uit
perlandvoogds schip op twee plaatzen gebersten, en dat dierhalven te vreezen was
dat die door storm wel mogt gebroken

een brief Ao. 612 aan den Koning van

Tidore geschreven, die onder de stofse van

de Moluccos reeds aangehaald is.
Ao. 1613 heeft hy ook een verdrag
zyn; dog dat de drie andere schepen met
hem in de straat Sunda ingeloopen, en na-

met Modafar, Koning van Ternate, en

by waren, gelyk zy, na Bantam wederkeerende, den 1- dito ook 't schip Vlif-

luccos, aangegaan, die onder die stoffe al

singen ontmo-teden, verstaande (vermits

mede gemeld zyn

de Soldaten en Matroozen toegestaan was,

met die van’t Eiland Mak jan, een der Mo¬

In de groote vergader-zaal van haar E-

delheden in ’t kasteel Batavia, hangt hy
dat 'er op deze agt schepen 36 Hollandze de eerste in rang van alle de volgende Opvrouwen (. an welke zy 'er eenige met veel perlandvoogden van Indien, na ’t leven afverwondering zagen) geweest, waar van gebeeld, hebbende een gouden riem om
hunne vrouwen mede te mogen nemen

'er 2 overleden; maar daar en tegen weer zyn middel, als een zedig Held, die zich
IV. Deel.

LI

ten
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L.

E

V.

E

Ns

DER

1614. ten stryde bereid Zyn kleed iszwart, na eene schip van zyn vloot is ’t nog ontko-Ae 1615.
den ouden trant gemaakt, dog met gou- men.
de knoopen vercierd. Om den hals heeft

Mogelyk, en wel zeer waarschynelyk,

hy een ouderwets befye met toorn-kanten. is na dit zyn ongeluk zekere berg aldaar
en ponjetten aan de handen.
tot nog toe Pieter Both’s berg genaamd,
Na ’t leven Hy was bruin van oogen, bleekagtig gelyk my dat uit zeker Dag-verhaal van
algebeeld. van verwe , wat rosagtig van hair en baard,
Ao. 1689 gebleken is, waar in Schipper
lang dog smal van knevels, kort en ge- Govert van Leeuwen , varende op 't lRotdrongen van gestalte, een Heer van on- terdams schip, het Haantje, dit aanmertrent 50 jaaren, gelykende uiterlyk wel
een oud boertje, maar te gelyk egter een
man, die ’t hers vol moed en dapperheid
had, hoedanig wy hem hier by de letters
K. K. na’t voornoemde afbeeltzel vertoo-

kenswaardige verhaald: Daar is op Mau-

nen.

een ronde berg, waar ontrent een zwarte
Rivier is, en daar zig een schip van 200

Zyn meesten tyd heeft hy zich (alzoo

ritius nog een berg Pieter Both genaamd.
Als men bewesten, van de Zuid komen-

de , om en by de wal henen wat noordelyker , en wat oostelyker loopt , dan heeft men

de E. Maatschappy te dier tyd nog maar lasten in bergen kan, alwaar ook maar drie
weinig landen bezat) in de Moluccos, of huishoudingen woonen.
elders, daar het de dienst van zyn Heeren

Uit welk schryven van die Schipper

en Meesters eischte, opgehouden, en toen bleck, dat die berg van Pieter Both
meest met het schryven van brieven aan
Indische Vorsten, en met het maken van

te dier tyd nog zeer wel daar bekend was,
gelyk hy zekerlyk nog wezen zal by lie-

verbonden met de zelve, bezig geweest.
den, die daar geweest hebben.
Zyn dood
Na dat hy nu dicht by de vyf jaaren de
Het verdere, dat men’er nog van zeggen
1614 zaken van Indien zeer wel bestierd had, kan, is, dat de voornoemde Heer van den
ontrent

Mauritius.

heeft hy den 20 December 1614 zynen Brock den 19 April 1617 met het schip
vervanger, den Heer Gerard Reinst, voor- Middelburg, en tjacht de duive, op Mangesteld, en is op den zelven dag met het ritius by zyne reis over dat Eiland, en
schip Delft, en nog drie kostelyk gelade- Madagascar, na het Roode Meir en Suratne schepen, na het Vaderland vertrokken. te, aangegierd zynde; en zich daar tot den
Hy ontmoette ontrent het Eiland Engano, 23 May ververscht hebbende, by die gedat buiten de straat Sunda ontrent 't Ei- legenheid, nevens een deel ebben-hout,

land Sumatra legt, den Heer Pieter van ook alles, ’t geen hy daar van de geblevene schepen van de Heer Both nog overig
die zyn Edelheid, zoo als hy nade water- vond, medegenomen heeft, lang na dat
den Broek, komende van’t Roode meir,

plaats op Sumatra loopen wilde, aan boord

men daar af in Holland een net bericht,

voer, van ’t verrichte over zyn tocht ope- door ’t eene schip,
ning gaf, en dus van hem scheidde.
bekomen had.
Daar op vervorderde zyn Edelheid zy-

ne reize na ’t Vaderland; dog, ontrent
het Eiland Mauritius gekomen zynde, had

dat behouden aanlandde,

Wy konnen niet nalaten de zee-tombe

(als ’t ware) van dien wakkeren en eersten,
dog in zyn einde zoo ongelukkigen Op-

hy het ongeluk van daar met drie schepen perlandvoogd van Indien met dit Vers te
te vergaan, werdende door een fellen storm vercieren.

tegen de klippen geworpen , dog het

Dit 's BOTH, den eersten zuil der Ooster Maatschappy,
Doorlugtig in bewind door deftige verbonden,

Gestaafd met Vorsten in het Oosten, dog verslonden
Door een te felle wind by Cerne's Ooster-zy.

Bemind van alle, zelf de rotzen en de steenen
Bewoog hy t dor gebeente in 't einde te beweenen.

HET

F. V.

LEVEN

VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

GERARDREYNST.
Het leven
van den

Heer Op-

gedand.

DE tweede Opperlandvoogd van Ne-J Hy was tot zyn vertrck toe, Bewind-voogd Ge-

E derlands Indien, was de Heer GE- hebber aldaar geweest, zynde te gelyk met tardReynst.
RARD REYNST van Amsterdam.
die van ’t eerste Octroy aangenomen.
Hy
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VOOGDEN.

OPPERLAND
1614.

Hy voer den 2 Juny 1613 met den eer-

Reynst de eerste grondvester van den han-

naam van Opperlandvoogd met een vloot
uit Texel, waar onder ook de schepen Am

sterdam, en Nassau, op welk laatste de
Opperkoopman Pieter van den Broek (een
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Dus is dezen Heer Opperlandvoogd 4-1615.
del in ’t Roode Meir Ao. 1614 geweest,
gelyk men naderhand op deze eerste gelegde gronden is voortgegaan, ’tgeen wy

Antwerpenaar) was, die, schoon hem we-

onder de zaken van den handel van Surat

der zeer goede aanbiedingen na ’t Westen

te en ’t Roode Meir breeder voorstellen.

Zyn Edelheid is daar op den 2 Augustu

gedaan waren, op zyn Ed. aanrading, als

Verd den
20 Decem-

een van zyne Raaden met hem de reize na

van de Heer van den Broek gescheiden,ber

't Oosten aannam.

en ontrent drie maanden daar na, of in als2e. OpNovember, voor Bantam ten

Hy dan op den voornoemden dag uitge-

1614

ankerge- perland¬
10994

loopen zynde, quam den 1 October aan

komen, alwaar eenigen tyd gelegen heb

een der zoute Eilanden, of in de baey van

bende, heeft de Heer Opperlandvoogdsteld.
Both aan hem, als zynen vervanger, het

St. Vincent en St. Antonio, die tegen over
malkanderen leggen, ververschte aldaar
gierde in't voorby loopen ook Illa de Bra-

C67ga¬

oppergezag den 20 December 1614 over¬
gegeven.

va aan, daar een van zyne Soldaten, on
voorzichtig van zyne troep afgeweken ,
dood geslagen wierd, quam den 10 Janua

Den 21 van deze maand maakte hy een
verdrag met den Koning van Jakatra, diens

ry 114 aan Cabo de Lopez Gonsalvo.
daar hy water en brandhout innam, en gier-

Batavia’s grondvesting vinden zullen.

inhoud wy mede in de beschryvinge van

de toen ’t Eiland Annabo aan, daar zyn

Het verder aanmerkenswaardige, door
dezen Heer verrigt, is, dat hy, noodig

Edc-heid tot den 21 Maart bleef.

agtende de trouwlooze Bandaneezen tot re-

Der. ; May voorby ’t hoofd der goede

den te brengen, nog in deze zelve maand

Hope geraakt zynde, quam hy den 3 Ju-

met een vloot van elf schepen derwaards,

ny voor’t Eiland Ansuwani, een der Majotze Eilanden , ten anker, om daar na ver-

over Japara en Amboina, vertrolken is,

versching te zien. Hy zond den Heer van

den Broek, van zyne tocht na’t Roode

op welke eerste plaats de Heer Pieter van

den Brock met een geschenk aan den Ko¬

Meir wedergekeerd zynde, zyn Edelheid

ning van dat land, die hem zeer vriendelyk met pypers en trommels na zyn Hof

in ’t begin van January 1615 aantrof, en

inhaalde, en die hem daar tegen met 12

verslag van de zaken , die hy in’t Roode Meir tot zyn groot genoegen verricht

ossen , 10 schapen 20 hoenderen, en

had, dede.

eenige fruiten beschonk, vorderende vol-

Van daar zond zyn Edelheid hem na 't
Eiland Boeton, met last om den Koopman

gens besprek) voor ieder os alleen a ryx
daalders.

Zyn Edelheid zond daar na den Heer van
den Broek aan de andere zyde des lands na

aldaar te lichten, en een ander in zyn plaats
te stellen, en dan verder met nodige voorraad in de Moluccos by hem te komen.

de stad Demonjo, alwaar hem de Konin-

Na dat nu zyn Edelheid over Amboina

gin door hare onderzaten mede heerlyk liet

in Banda gekomen was, heeft hy (gelyk

inhaalen, en alles, wat in haar land was,

wy onder de stoffe van Banda vertoont

te koop aanbieden. Van den Broek wierd

hebben) Poelo Ay met veel dapperheid ge-

daar in ’t huis van een Edelman zeer wel

wonnen, dat door enkele onugtzaamheid

onthaald, en bequam ’er 203 ossen, 30

en verwaarloozing van zyn volk weder

schapen, 0 vette bokken, 6oo hoende

ren, eenige ryst in de bolster, boontiens,
milie, en meer andere vrugten, voor een

verloren wierd.

Deze Heer Opperlandvoogd Reynst isZyn dood
niet den 7 (gelyk het gedrukt Regenten den 20 Deboekje van Batavia zegt) maar den 20 De-

cember

matige prys, alzoo zy daar al mede voor
een os maar 2 ryxdaalders of een Neu-

cember 1615 aan de perssing of loop, over¬ voorgeval-

renberger spiegel, of een bock papier van

leden, na dat hy twee jaaren geregeert len

a stuiver gaven.

Na dat hy van die Vorstin zyn afscheid

Ae. 1615

had. Waar hy gestorven is, blykt my
nergens, dan dat 'er in’t voornoemde Re¬

genomen had, zond hem de Heer Reynst

genten-boekje staat, dat hy in ’t konink-

na ’t Eiland Gasisa, 12 mylen van Ansu-

ryk Jakatra overleden is. Het is echter

want, alwaar hy ’t schip Nassau vond, zei-

te verwonderen, dat zyn graf-plaats nog
wapen (gelyk van de andere Heeren Opper¬
landvoogden, die in Indien overleden zyn)
in de Hollandze Kerk niet gevonden werd.

lende met het zelve den 2 July na de vloot,
in welke by zyn Edelheid, en den breeden Raad, goedgevonden wierd, vermits
noit iemand bevorens in’t Roode Meir van

wegen de Nederlandsche Maatschappygeweest was, en men ’er nu voorby zeiler
moest, den Heer van den Broek met het
schip Nassau daar heen te zenden, om te

zien wat voordeel daar voor de E. Maat-

schappy te doen mogt zyn.

Hy is in de groote vergader-zaal var Zyne afhaar Edelheden na ’t leven uitgeschilderd,bcelding.
en hangt daar naast den Heer Both meteen
kraag of lob om den hals, en met een gou¬

de keten, en penning daar aan, omhangen.

Hy was een Heer van in de vyftig jaaLI2

ren,
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schappy konnen doen, alzoo by niet lang Ae 1617.
ren,
zeer
agtbaar,
en
ontzaglyk
en
redcAe 1e1e.
lyk blank van wezen. Hy had een ma¬ in Indien geleefd heeft, hoewel hy zich
tige gestalte, was zwart van hair en baard, anders betoont heeft een wakker man te
en groor van knevels, hoedanig wy zyn

Edelheid hier by de letters L. L. in 't harnas, en bloots hoofds, na de voornoemde

schildery afgebeeld, vertoonen.

y hecft niet veel in dienst der E. Maat-

zyn.

Wy hebben ook dezen Heer met een

vers, op zyne hoedanigheden slaande, even
als den vorigen Heer Opperlandvoogd,
willen vereeren.

Den Held met ketenen van eer dus opgecierd,
De groote REYNST, de schrik van al de Bandaneezen,

In ’t vol Curas zoo net getroffen in zyn wezen,

Zoo kenbaar afgebeeld, van ieder een gevierd,
Vertoont zich hier. De geest, het eelste van zyn leven,
Nam geen Appelles aan na waarheid op te geven.
F. V.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD
LAURENS REAAL.
Het leven
van de

Heer Op-

perlandroogdLau-

rens Reaal.

E derde Opperlandvoogd van Neder¬

Dlands Indien is geweest deHeer LAURENS REAAL, van Amsterdam.

verlossen, en den Heer Koen tot zynen
vervanger te noemen, hoewel hy eerst

Ao. 1618 wanneer die tyding ontrent Ju-

Het eerste, dat my van dezen Heer voor- ny in Indien quam, afstand van zyn opperbewind gedaan heeft, van welke tyd

komt, is, dat hy in May 1611 als Bevel¬
hebber over vier schepen uitvoer.
Den 19 July 1616 wierd hy, Land-

voogd der Moluccos zynde, in de vergadering der Heeren Raaden van Indien,
toen in de Moluccos vergadert, als derde

af ook het begin van de Heer Koen’s re-

geering gerekend moet werden.
Wy zullen hier na, daar wy van Batavia’s grondvesting spreken, zien, hoe

de Heer Koen dezen Heer Oud-Opper¬
Opperlandvoogd van Indien aangesteld, landvoogd Reaal in ’t begin van Ao. 1619
met eenparigheid van stemmen, juist in ontrent Batsjan ontmoet, en hoe hy daar

die tyd, dat de beroemde Zeevoogd, Jo-

na met zyn Ed. en met vecl Raaden van

ris van Spilbergen mede in Ternate was,

Indien overlegt heeft, op wat wyze men

gelyk hy aldaar, gedurende den tyd van de Engelschen, op Bantam en Jalatra niet
zyn opperbestier, zyn verblyf gehouden weinig de meester speelende, als ook den
heeft.

Bantammer, en den Koning van Jakatra

In zyn tyd is niet veel van gewigt voor- beteugelen, en ons volk uit hun geweld
gevallen, alzoo by zeer gerust geregeerd
heeft, hebbende met zyne bondgenooten

in een vaste vrede geleefd, terwyl hy van
zyn vyanden alomme ontzien wierd, en
van hen niets te vreezen had ; zoo dat zyn

eenige zorge maar was, om den handel

van onze Maatschap ter plaatze, daar die
nu reeds gevestigt was (te weten, in Am-

verlossen zoudc.

Schoon nu de Heer Reaal, afstand van
het oppergebied gedaar had, liet hy egter
niet na den Heer Oppergebieder, en den
Raad van Indien, nog lang daar na van
zynen goeden en wyzen Raad in die bekommerlykste tyden, zelfs tot Jakatraa’s

verovering toe, en wat daar verder op volgboina, Banda, Ternate, op Java, Cho- de, te bedienen, en alles, wat in zyn verromandel, in’t Ryk van den Mogol, in mogen was, nevens hen tot grondvesting
Japan, in’t Roode Meir, en elders met van den nog zwakken staat der Maatschappy aan te wenden, gelyk wy dat in de bekragt voort te zetten, dat hy ook met veel
Die Ae.
161825.

ging.

schryving van Jakatra’s verovering breeyver en lof gedaan heeft.
Ook heeft hy niet lang geregeerd, aan- der zullen aanhalen.
gezien de Heeren zeventienen tot Middel¬

Na dat hy nu negen jaren in dienst derEn A.

1619 na 't
burg vergaderd, volgens hun schryven E. Maatschappy, en de eerste Opperland- aderland

van den 31 October 617 goedgevonden voogd van Indien geweest was, die zichvertrok.
hadden, zyn Edelheid op zyn verzock te aan land (te weten in de Moluccos, vast
ne-
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En gelyk hy, by zyn aanwezen in In-Ae 1520.
diën, alomme destige blyken van onverwinnelyke dapperheid, groot beleid, en

hoogste ampten van Indien met zeer veel ongemeene voorzigtigheid, niet alleen onlof, en met de roem, van dat hy een zeer trent zaken van oorlog; maar ook ontrent
agtbaar en geleerd Heer was, bediend te den koophandel (zoo verre die tyd toeliet)
jacht de Eenhoorn vertrokken, en den 20

tot groot voordeel der E. Maatschappygegeven had, alzoo heeft hy in zyn hooge-

January 1620 (volgens schryven der Hec-

re jaren hooger eer en eer-ampten, bin-

hebben, den 5 Augustus 1619 met het

ren zeventienen) bchouden in ’t Vaderland nen en buiten’s, lands bekleed, en zyne be¬
aangeland, alwaar hy verder in verscheide dryven zyn, zoo aan zyne landsgenooten,
hooge ampten ten dienst van den Staat, en als buiten zyn vaderland aan ieder zeer
Verdere

van zyn geboorte-stad, en tot Admiraal roemrugtig voorgekomen, gelyk hy ook

lof van de-

over een vloot van tien schepen, die de waardig gekeurd is, om als Gezant van deHeeren Staten Generaal in’t jaar 1626 ten zen Staat, aan ’t Hofvan den Koning van

zen Heer

dienst van Engeland zonden, gebruiket is. Groot Brittanie gebruikt,en door dien Vorst

zaken tot

bygebragt.

Hy was een Heer vanveel verstand, en
die van zyn teedre jeugt af al zulke proe-

ven van zyn groote bequaamheid, en lof-

tot de waardigheid van Ridder verheven
te werden.

Dat dit ontrent Ao. 1626 voorgevallen

felyke omgang, gegeven had, dat hy toen zy, blykt ons uit de Klinkdichten van den
van den Ridder Hoofd in zeker gedicht

grooten Vondel fol. 299 in dezer voegen:

genaamd werd:

’t Puik-oogelyn der jeugd der Amstelsche
landsdouwen.

AAN DEN HEER
LAURENS REAAL
RIDDER,OUDGENERAALIN OOSTINDIEN,

Opzyn Ridderschapen inwyding door zyn Majestcit van Groot-Britianje.

LEr quynt een Leeuwen-hart, benepen tusschen muuren,
Dan het zich temmen laat, zoo doet myn LAURENS ook,
Die 't busse-poeder sleept door golven, vlam, en rook,

En niet een ysren moed de Spanjaards kan verduuren.

't Zy dat in ’t geurig Oost, daar ’s lichis gebraden uuren
Gaar koken t riekend kruyd, uw heerschend hart ontlook.
't Zy dat gy onder t Britsch en Hollands waterspook
Regt op den Vorst van ’t West gingt onze vlooten stuuren.
En zond hem t oorlog l'huys , en deed zyn grootzigheyd
Verschricken voor de Leeuw , die in de roozen weyd,

Voor deze Eenhorens, die zich mengen in 't Oranje,
Dies overwelkom gy op Karels krooning zyt :

Daar ’t koninklyke zwaard u d’eersten Ridder wyd,

Die ’t Vaderland verplichte, en ’t Ryk van Groot-Brittanje.
MDCXXVI.

Alle welke aanzienelyke ampten de zel- Schilder Thomas de Keizer gemaakt, in
ve Dichter van dezen voortreffelyke Heer, ’t korte aanroert, en hem aldus met leven-

onder de beeltenis, door den beroemden dige trekken afbeeld :

Zoo maalde een Keizers hand den wakkeren REAAL,
Den Ridder, den Gezant, den grooten Generaal,
Voorzien met brein in 't hoofd, met oorlogs-moed in 't barte.

’t Was by, die Spanjen op zyn eigen bodem tarte,

Vaar been, gelauwerd hoofd, gelukkig door de zee

En breng voor t Vaderland ontelbre kranssen mec.
LI 3

Hoe

V.

. 1620.
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liefhebber van de Dicht-kunde, en een A° 1620.
Hoe grooten vriend hy van dien Prins
der Nederlandze Dichters geweest zy, kan kenner van de Latynsche taal (beide zeldmen verder zien in het Lof der Zeevaart, zaam in Indische Opperbestierders) ge-

dat hy aan dezen Heer als oud Generaal
van Oost-Indien opdraagt.

weest zy, ’tgeen ons beide blykt uit het Son-

net Ao. 162; doorzyn Edelheid op de Heer

Dit dede de Heer Vondel niet zonder Konstantyn Huygens gemaakt.

reden, alzoo de Heer Reaal zelfs ook een
SONNET
OP DE

LEDIGE UUREN

VAN DEN ED. HEERE

KONSTANTYN HUYGENS,
RDDER.

WAt Hof doet zich hier op vol allerleye bloemen
Van serpe jockery, van deftige Hemelpraat

Van heylzaam bitterheyd van nutte zeden-raad

Van Minnekoozery, het geen wy vryen noemen.

En ginder in de paen staat afgeschilderd, hoe men
Zich quyten zal na pligt in opgeleyden staat,
Gy die uw fnoepig oog op aardsche bloemen staat,

Verstond gy dees te regt, gy zoudze hooger roemen.

Uw Tulp die ryft, en swymt. Uw schoone Violier
Narciss , en Hyacinth, en riekend Eglentier

En al het aard-tapyt de winter komt berooven :

Maar deze bloemkens, die haar onverwelkte bladn
In ’t bloejenst van de jeugd zoo staatig open staan
Ons in de zomer-tyd een ' winter-ooft belooven.
LAURENS REAAL.

Dat duurd langst. Victurus genium debet habere liber.
Ook is hy in dat zelve jaar Bewindheb-

Ao. 1632 komt hy met die zelve twee

ber geworden tot Amsterdam, gelyk uit eer-naamen van Doctor en Ridder, en nog

de lyst van de Bewindhebbers, achter in

ons eerste Deel van Nederlands Mogend¬
heid, blykt.

Ao. 1626 den 18 April komt hy zoo

ook voor, als in die hoedanigheid voor
haar Hoog- Mog: verschynende.

Ao. 1630 leze ik den naam van Doctor

Laurens Reaal onder de 36 Raaden der
stad Amsterdam.

Sen 29 April 1631, wierd hy als Com-

missaris van de Wisselbank aldaar met de-

met die van negende Schepen voor.

Ao. 1633 was hy Wecsmeester aldaar.

Ao. 1634 zat hy weder als agtste Sche-

pen.

Ao. 1635 was hy weder in de Wisselbank geplaatst.

Ao. 1636 komt hy als zevende Schepen

voor. En Ao. 1637 is hy, ten derdemaal
in de Wisselbank aangesteld, en in dat zel¬

ve jaar den 21 October overleden, en al-

ze Heeren, en in de volgenden rang met dus met een grys hoofd, met lauren
van alle bedenkelyke eere, en met een
een nieuwen eer-naam gekorenJacob Bakker.

krans van onsterffelyken roem omvlogten,

Kornelis Bicker, Gerardsz.

in zyn vaderlyke stad ten grave nederge-

Dr. Laurens Reaal, Ridder.

daald, zynde zyne gedagtenis (zoo die niet
reeds

OPPERLAND VOOGDEN.
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. 1620. reeds genoeg door zyne groote bedienin een blank en glad vel, een dunne neus, de 1620.
in, en waardigheden by de nakomelin- een vriendelyk en blozend wezen, zwartgen vereeuwigt was) by ’t geven van zy- agtig van hair en baard, en nagissing oud
nen naam aan zekeren oord in zyne ge-

45 of 46 jaaren toen hy geschilderd wierd.

boorte-stad, het Reaalen Eiland genaamd,

Hoedanig wy hem hier by de letters M. M.

gelyk als onsterffelyk gemaakt.

ook vertoonen.

Deze Heer hangt mede in de vergader-

Zyn af-

Hy quam uiterlyk zeer vriendelyk,

zaal van haar Edelheden in 't kasteel Ba- en zeer nedrig voor, verbergende dus de
tavia, als derde Oppergebieder van Indien, groote hoedanigheden van de ziel onder
een eenvoudig gelaat, als ’t ware, van een
na ’t leven uitgeschilderd.
Men ziet hem daar met een groote lob, nedrig oud Batavier, hoedanig het po¬

beelding

of kraag van den ouden tyd, met een kestuur dier aloude helden in ’t gemeen
ten, waar aan een goude penning, met een plagt te wezen.
En of men dezen braven Heer daar by
hoed op ’t hoofd, en in ’t pantzier, als
een strydbaar held, vertoont.

nog niet wel genoeg kennen mogt, han-

Hy was een- Heer van een middelmati¬ gen wy, ter eere van zyn Edelheid dit
ge gestalte, hebbende kleene bruine oogen, vers nog onder zyne beeltenis.

Den wakkeren REAAL., dien grooten afgezant,
Den Hoofdgebieder in het Oosten dus beladen
Met Ooster-LAUREN van veel eer, en praal-cieraden,
Den Ridder vol beleid, ’s lands ware rechterhand,

Kemt bier te voorschyn, maar waar vond men oit REAALEN,
Die met het hoogste alloy by deze konden haalen
F. V.

VIERDE HOOFDSTUK.
HEt leven van den Heer Opperlandvoogd Jan Pieterszoon Koen. Het leven van den
THeer Opperlandvoogd Pieter de Carpentier. Afbeelding deszelfs. Het verder

leven van de Heer Opperlandvoogd Jan Pieterszoon Koen. Zyne afbeelding.
HET LEVEN

VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

JAN PIETERSZOONKOEN,
7 Eze Heer is geweest de vierde Op-

et leven

perlandvoogd van Nederlands India

van de

Heer Op-

den Heer Fiscatori, al in zyn jeugd verkregen, zoo aangenaam en noodzakelyk

Hy is (zoo de Heer Velius in zyne be

heeft weten te maken, dat men in den jare

voogd jan schryving van Hoorn zegt) den 8 Janua

1613 goedvond hem tot Raad, en Directeur Generaal (een titel bevorens onbe-

perland-

Pieters

ry 1587 tot Hoorn geboren, voer de eer-

zoon Koen

stemaal A°. 1607 als tweede, of Onderkend) of algemeen bestierder van den Nekoopman op’t schip Nieuw Hoorn na derlandschen handel in Oost-Indien, te be¬

Oost-Indiën, en quam in die bediening op

vorderen, en hem in dat ampt ook met de

’t zelve ichip Ao. 1611 weder t'huis.

titel van President tot Bantam, daar wy nu

Voor de tweedemaal lust hebbende, om al eenige jaren een comptoir en verblyfdien togt te hervatten, wierd hy Ao. 1612 plaats gehad hadden, te plaatzen, met last.
by de kamer Amsterdam als Opperkoop- dat alle buiten-opperhoofden voortaan hunman aangenomen, en als Bevelhebber over ne boeken na Bintam, als ’t hoofd-compde schepen de Provintien, en de Hope, toir, zouden zenden, om aldaar nagezien,
den 12 May uit Texel weer na Indien ge- en met hare goederen, als mede met hun
zonden; alwaar hy zich by de Hoofden winst en verlies, na styl der Kooplieden,
van Indien, door zyne naarstigheid, be- in de algemeene boeken overgebragt te

quaambeid, en beleid in de zaken des koop- werden, en om daar op jaarlyks een nette
handels, te Romen op het comptoir van staat van ’t gene de Maatschappy in Indien
den vermaarden Romeinschen koopman, bezat, en van hare winsten en verliezen,
te

272
1618

L.

E

V.

E
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Jacatra, welker beider bedriegelyken aard,. 1618.

die in de cyfser-konit, en ’t Italiaans-boek-

moorddadig opzet, en schelms verraad wy

houden, zeer ervaren was, dan van dat
aar af allereerst van dit alles zyn werk
gemaakt, en de algemeene boeken gehou¬
len heeft, uit al welk gedurig doorloo
pen der boeken van al de comptoiren ligt

omstandig zullen voorstellen, daar wy van

te bevatten is, dat hy een zeer net begrip,

’t begin der Vesting en der stad Batavia

spreken, alwaar hy geen minder blyken
van zyne dapperheid, en oorlogs-kunde,
als van zyne zonderlinge kennis van den
nandel, en ’t boekhouden, geven, en too-

handel der Maatschappy in het Oosten in

nen zal, dat hy met geen minder lof, en
nelden-moed den staf van ’t opperbevel,

zeer korten tyd heeft konnen bekomen,

als wel met veel beleid en schranderheid

en klaar doorgezicht van den ganschen

en veel beter, dan iemand, in staat geweest

de pen wist te voeren, en dat hy, die

is, om te oordeelen, wat 'er tot bevorde-

Koen van naam was, wegens zyn dappe-

re en koene daden, ook waardig was dien
Hy is het ook geweest, die den Opper- heerlyken naam, die mede niet als dapperkoopman Pieter van den Broek, op last heid voorspeld, en ’t geen overal ook zoo
van den Oppergebieder Reynst, voor de Koen van hem tot zonderlinge eer van
tweede maal in den jare 1675 in May met zich zelf, en tot groote luister van zyn va-

ring van hare magt vereischt wierd

’t schip Nassau na ’t Roode Meir zond,

derland, beant woord wierd, toonende dat het

en na dat hy in den jare 1617 den 18

siedend bloed der oude Batavieren nog in

November weer tot Bantam, pas na de

zyn aderen was overgebleven, om zelf in

dood van voornoemde Heer Reynst, gekomen was, stelde de Heer Koen, als be-

't Oosten nog bekend te werden, en daar

stierder van den handel aldaar, dezen Op-

roemden naam , door ’t vellen van duizen-

perkoopman van den Broek den 7 Janua-

den vyanden, en door stroomen van hun

ry 1617 voor als Bevelhebber en voorzit

zoo wel, als in ’t Wessen, hunnen be-

bloed te doen vlieten, by den nakome-

ter over de schepen Middelburg, en het

ing ongekreukt te houden.

jagt de Duive, om daar mede over ’t Ei-

Die de bedryven der vorige en der volgende Oppergebieders van Indien omstan-

land Mauritius, Madagascar, en’t Roode
Meir, na Suratte te gaan, en te gelyk de

dig kend, en die ze aandagtig met die van

Portugeezen alle mogelyke afbreuk te doen.

dezen weergadeloozen Heer Koen verge-

In deze bediening van algemeen Bestier-

lykt, moet bekennen, dat de cerste drie in

der van den handel is hy gebleven, tot dat

velen opzigten het ys gebroken, en dat

de Heeren zeventienen goedvonden den

eenige van zyne opvolgers wel verscheide

Heer Reaal, op zyn verzoek, te verlossen, en volgens hun schryven van den 31

hagchelyke voorvallen, waar in hunne

October 1617 den Heer Koen het opper
bewiad van Indien op te dragen, en hem

uitblonk, bygewoond, en zelf ook ’t geuk gehad hebben, dat de meeste landvoog-

eenen bevel-brief van haar Hoog- Mog. de

dyen onder hun opperbewind zyn vero-

Heeren algemeene Staten, en ook van zyn

verd, maar echter is het zeker, dat, zoo

dapperheid, moed en groot beleid, sterk

Vorstelyke genadeMaurits van Nassau, Prin-

ten aanzien van de geringe magt der Maat-

ce van Oranje nevens den hunnen, waar by
zy hem aanstelden, toe te zenden; uit krag-

schappye in die tyd, als ten aanzien van

te van welken eersten last-brief hy wel aan

al, in opzicht van de gadelooze standva-

de Bewindhebbers Gblykende uit zyn brie-

stigheid, 't voorzigtigbeleid,en de heldagti-

de magt en menigte der vyanden, en voor

ven onder de papieren van de Heer Camp.

ge ondernemingen van dezen Heer, in die

huis nagebleven) schryven dorst, dat hy
hunne orders nietgehoorzamen kon, als al-

allerbenaauwste tyden, in welke hem dit

leen, wanneer hem bleek, dat ze in ver-

allen is, die by hem met regt kan, of mag

bestier opgedragen wierd, er geen een van

gadering van de algemeene Staten nage-

vergelcken worden, en hoewel wy hen

zien waren; waar over hem die Heeren

op zyn plaats gaarn den verdienden lof

zeventienen den S September 1622 wel zeei
scherp geantwoord hebben, maar waar aan
hy zich in ’'t minst niet gekreund heeft.

willen geven, is'er egter tusschen hunne

Van dit schryven der Heeren Bewind-

ondernemingen, en die van de Heer Koen,
een zeer groot onderscheid, aangezien de
Maatschappy in hunne tyden lang te voren

hebbers heeft eerst tyding aldaar ontrent haren vasten zetel te Batavia, en door het
Juny 1618 konnen komen, ’t geen dan de veroveren van verscheide landen, en door
reden is, waarom hy van Juny af eerst als haren voorspoedigen handel (waar toe de
Opperlandvoogd moet aangemerkt wer- Heer Koen mede veel bygebragt had reeds
den.

Hy trad manmoedig in een zeer hag-

zoo grooten magt verkregen had, dat zy in

staat was, om te wateren telande de groot-

chelyk bestier, niet door nalatigheid van ste Mogendheden van Indien te wederstaan,
zynen voorzaat, maar door de trouwloos- en, des noods, die ook zelf met ontzagheid en geveinstheid, zoo van den Pange- chelyke vlooten, van uitgelezen krygskneg-

rang van Bantam, als van den Koning van

ten opgepropt, in hun eigen landen te gaan
aani-
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nen had, om hen daar alyd te dulden, be-fe 1615.

den geheel anders gelegen, en ’er van alles

gon, zoo by overweging van de voorge-

groot gebrek was.

melde staatkundige reden, als by verin-

In zynen tyd bezat de Maatschappy nog dagtiging van die oude voorzegging, waar
y hun ondergang, en die van veel andezoo nagelryke Landvoogdye, door den re Oostersche Vorsten, door diergelyken
volk voorspeld was, nu geheel andere
Zeevoogd Steven vander Hagen Ao. 1605
den 22 February, meer door lafhartigheic maatregels, dan bevorens, te maken, en
van den Portugeeschen Landvoogd Gaspar spoedige middelen te zoeken, om zig voor
de Melo, die ’t kastcel, met alles, ’t geen dit gevaar te bevryden, en zulke gevaarzy daar hadden, by verdrag overgaf, dan lyke nabuuren, die hy maar als adders in
zyn boezem aanzag, door wat weg het ook
wel door zyne dapperheid (hoewel anders

niete, dan Amboina, die schoone en nu

mede een wakker man) veroverd, er

wezen mogt, eerst maar uit zyn hoofd-

schoon de bestierder der Moluccos, de

stad te krygen, en naderhand, het zy met

Heer Reaal, al voor de tyd van zyn opper-

list, het zy met geweld, uit te roejen.

bewind, in Ternate zyn verblyf gehou-

Om daar af een begin te maken, plaagde hy, een doortrapte vos zynde, de Hollanders door duizenderlei wegen, zonder

den had, was dat meer door de goedheid

van dien Koning, en volgens ’t gemaakt
verdrag, dan wel volgens eenig regt van
eigendom aldaar, geschied.

Hoe slegt de zaken tot die tyd toe in
Banda stonden, en met hoe veel wispeltuurigheid en trouwloosheid de dienaaren der Maatschappy aldaar behandeld wa-

ren, hebben wy klaar ter plaatze, daar wy

ophouden, en daar waren geen voorval-

len , waar in hy geen blyken van deze zyne quaadaardigheid, dog egter met zoo veel
list en Bantamze geveinstheid gaf, dat het
hem noir aan redenen ontbrak, om zig daar
af te verschoonen, hoe sterk ook Koen zyn
geheime toeleg door al zyn Javaanze ge-

van de Bandasche Landvoogdye handelen

dienstigheden en vergezogte ontschuldi

getoont.

gingen mogt zien doorsteken

’t ls waar, dat wy al eenige jaren met

Uit al welle listige en langer ondrage-

den Koning van Bantam, en ook met dier

lyke geweldenaryen, en quellingen, den

van Jacatra, in eenigen handel geweest, en

Heer Koen, en de zynen aldaar, aange-

ons in beide die steden verblyfplaatzen met

daan, hy nu al lang had konnen zien, dat

zoodanige pakhuizen, als wy tot het ber

het voor de Hollanders niet raadzaam was

gen van onze waaren van noden hadden,

langer daar te blyven, buiten dat hy nu en

toegestaan waren, ja dat de Heer Koen
zelf eenige jaren aan een, als algemeen Be¬

dan ook al ontdelt had, wat toeleg men

stierder van den handel van Indien, in Ban-

van hy den 29 January 1617 door een

tam gelegen had; maar de gelukkige en

Chinees, en een vrouw, gewaarschouwd

daar reeds gemaakt had, om hem zelf (waar

geruste tyden waren voorby; de nayve-

wierd) te vermoorden, en dat hy dierhal-

rige Pangerang of Ryxbestierder aldaar
ziende, dat het de Hollanders niet alleen

ven in ’t korte bessuuten moest van daar te

verhurzen, te meer, alzoo hy ook buiten

om den handel te doen, maar dat al hun

de Bantammers, de Engelzen, die hem ten

zoeken te gelyk ook was, om tot hun ci-

uiterste benyden, en den opgang der Hol-

gen zekerheideen vastigheid in ’s Koning-

landers aldaar, en elders, met een dwars

land te bouwen, en met veel reden vre-

oog aanzagen, tot geslagene vyanden had

zende, dat zy, die verkregen hebbende
al verder tragten zouden, onder de naam

die al hun kragten inspanden, om de Hol¬
landers, waar ’t mogelyk, uit Indien te

van handel, wel eens meester van hun

boenen, en zich ook niet schaamden,

land te werden, kon niet goed vinden hen

langer daar te dulden, alzoo hy vreesde,

om op het leven van dezen held toe te leggen, en daar in met den Bantammer eene

dat zy, even als de slang (waar by zy ge-

lyn te trekken.

woon zyn de Hollanders te vergelyken
na dat zy eens het hoofd ergens in gekre

gen hadden, ook zeer gemakkelyk daar 't

Dus zag hy, dat voor eerst een beter
verblysplaats diende gezogt te werden,
daar men de goederen der E. Maatschappy

gansch lichaam wel eens in wringen zou
den, een stelling, die by al de Vorster

zeker vertrouwen, en daar men zich ook

van het Oosten, uit vreeze voor de dapper-

meenen zetel der IndischeBatavieren grond¬
vesten, en die als de hoofdplaats van hun-

heid en ’t beleid der Hollanders, gemaakt
en al dikwils door ’t opborlen van geschil-

len, en daar uit gerezen oorlogen, bewaarheid is.

Deze verre-ziende Pangerang van Ban-

buiten gevaar vast zetten, of wel den alge-

nen handel met 'er tyd aanbouwen kon.

Een zaak, die de Heeren zeventienen by
hun schryvens hem ook zeer ernstig hadden gelieven te bevelen, alzoo zy uit de
gedurige klagten over de Bantammers ook

tam nu, die tegen de Hollanders, als handelaars, en kooplieden, noit iets gehad, al lang gezien hadden, dat het best wezen
en in tegendeel van hunnen handel veel zou, hoe eer hoe liever na een andere goevoordeel getrokken, en dierhalven rede de verblyf- en algemeene vergaderplaats
IV. Deel.
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voor de gaande en komende schepen

der

E. Maatschappy te zoeken.
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voor Bantam, zoo ras zy maar berigt van e 1621.
zyn komst kregen, waarlyk te houden zy

Maar wat heeft die wakkere en voor- voor de cerste en voornaamste grondvester
zigtige Heer niet moeite en tegenspoeden, van den staat der E. Maatschappy in het
zoo van de Pangerang van Bantam, als van
den Koning van Jacatra, en wel voor al
van de Engelschen, geleden; hoe meenigmaal is hy niet in doodelyk gevaar geweest

Oosten, en verdiend heeft, niet alleen
dat zyn naam onder de beroemste en dapperste helden der wereld getelt, metal de

lauren van eere, zoo wel by hem verdient,

Tot wat uiterste is de ganschen staat der

maar dat ook de gedagtenis van zyn groo-

E. Maatschappy niet, ten tyde dat hy op
pergebieder was, geraakt; wat klockheid
heeft hy niet, toen alles als aan een zyde draad hirg, getoont, met wat een hartelyke koenheid heeft hy niet, toen zom
mige al begonnen te wankelen, en van 't
verlaten van ’t nieuw-aangebouwde fort

te en onsterfelyke roem altyd levendig

of tzoo men het toen noemde)’t huis op
Jacatra (daar wy eerst maar een groot pakhuis, en een timmerwerf hadden) te spreken, hoe standvastig en onbewegelyk, zeg

gehouden, en in ’t hert van alle ware Batavieren en beminnaars van ons vaderland,

en van des zelfs opgang in het Oosten,
geschreven werde

In het begin van Al 1619 was hy eerst

na Amboina, daar ny den 4 February aanlande, vertrokken, om daar alles, wat hy
kon, by een te zamelen, van waar hy na

de Moluckos zeilde, daar hy den ouden

ik, heeft hy niet, tot verbaastheid van ve-

Oppergebieder van Indien, den Heer Laurens Rcaal by Batsjan ontmoete, keeren-

len thoewel ’er ook anderen waren, die

de met hem alleen eerst na Amboina, en

hem daar in onderschraagden tot verblys
aldaar, en tot het versterken van ’t zelve

schen overleggende, op wat wyze zy zig

gestemt, en daar op de Engelsche vloot

aan hun algemeene vyanden wrecken zou-

van daar verder na Java, zamen onderrus-

onder haren Zeevoogd Thomas Daal, hoe
veel sterker die ook dan de zyne was,

den

en hoe hagchelyk ook die onderneming
scheen, met een heldagtige hardvogtig-

de dat hy algemeen Bestierder van den

Hy is het ook gewecst, die, geduren-

heid, zoo wel met zynen alomgevreesden

handel, of Opperlandvoog van Nederlands Indien, was, den handel der E. Maat-

naam overeenkomende, als een onverzaag-

schappy, te voren zeer vervallen, in de

de Zeeleeuw zelf gaan aantasten.
Wel is waar, dat hy eindelyk, alzoo
de Engelschen, door ’t aankomen van meer

cha, Persien, Suratte, Choromandel, Ar-

voornaamste deelen van Indien, als in Mo-

schepen, hem te sterk wierden, zich ge

rakan, Patant, Siam, Cambodia, Atsjien,
op de West-kust van Sumatra, op An-

noodzaakt vond, de zynen voor een tyd

dragiri, Jambi, Palimbang, op gansch Ja-

(alzoo by hen met zyn byhebbende magt
dog niet redden kon) te verlaten, en te Ja¬

na, Banda, en in veel andere plaatsen, of

va, Bornco, in de Moluckos, in Amboi-

katra dus voor die twee bloeddorstige ty

nersteld, of de cerste gronden daar toege-

gers te lande, en voor de woede der En

legt heeft, waar toe het eerste ondernemen

gelschen, die zy geen stroo in de weg gelegt
hadden, te water als bloot te stellen, maar

van den handel op China, en Japan, en
het bouwen van de vesting op ’t Eiland

dit deed hy niet, als na zeer goed overleg,

Pehoc, een van de Piscadores, of Vif-

en na den Bevelhebber der sterkte, den

schers-Eilanden, ontrent Formosa, en het

Heer Pieter van den Broek, te waarschou-

verwisselen van Tajouan ’er tegen, al mede

wen, dat hy alleen na Amboina en de Mo¬

betrekking hebben.

luckos vertrok, om met meer magt uit de

By zyne verovering van Jacatra heeft hy

Oostersche Landvoogdyen hem, zoo ras het

ook den zetel der Nederlandsche Oppergebieders, volgens de last van zyne Heeren
en Meesters, by zyncaanstelling, van Ban-

mogelyk was, te komen ontzetten, het

geen hy ook zoo getrouw en voorzigtig
bevestigt, en zoo gelukkig uitgevoerd tam, en Ternate (daar de drie vorige Oppergebieders zig meest onthouden hadden/
heeft, dat hy, na Japara in het voorby gaan
en voor een ontbyt te hebben wegge- verplaatst, en de plaats in ’t Koninkryk
nomen, na ’t stormenderhand innemen en Jacatra, daar nu de stad Batavia op legt,
daar toe verkoren, gelyk het die tot nu
in kolen leggen van Jakatra, en na 't ver
overen van’t gansch Koninkryk van die toe, met veel luister en nuttigheid der E.

naam op den 30 May (dat zedert zyn vertrck door den listigen Pangerang verrader-

Maatschappy, gebleven is
Aldus heeft hy ook in den jare 1621 in

lyk ingenomen was) na het opeisschen van Maart, den wispelturigen en moorddadigen
al onze gevangenen van dien Bantamschen Bandances beteugelt, Banda, dat reeds
Ryxbestierder, met die stoute last van hen
binnen 24 uuren aan zyn boord te leve
ren of dat hy ze zou komen halen, waar

zoo veel Hollands bloed gekost had, eerst
regt veroverd, en alles daar, door zyn gevreesden naam en dapperheid, in zooveel

op hy die ook ten eersten volgen liet, en

rust gebragt, dat het zedert zig niet heeft
durven nog konnen bewegen, maar in te-

na het verdryven van de Engelzen van

gen¬
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waardig, om van hem aan de Heeren daar e 1625¬

schappy lieeft toegebragt.
toe voorgedragen, en zeer ernstig aanbe¬
Na dat hy nu't opperbestier van Indien volen te werden.
van Juny Ao. 16 8 zoo getrouw bedient,
en al het veroverde met zoo veel belcid,

Daar op in het antwoord der Heeren
zeventienen Ae. 1622 last bekomen heb-

door zynen alom gevreesden naam bewaard bende, om zyn opperbewind aan dien Heer

had, heeft hy, nu genegen zynde weer

over te geven, heeft hy dat (na ’t zelve4

na zyn vaderland te keeren, zyn oog over

jaren, 6 maanden, en eenige dagen waar-

cen van de bequaamste dienaren der E

genomen te hebben) den 31 January 1623

Maatschappy laten gaan, om dien tot zy-

met toestemming van de aanwezende Hec-

nen vervanger te gebruiken.

ren Raaden gedaan, en hem op dien tyd
als Oppergebieder van Indien voorgesteld.
Op de zelve dag nu met het schip Dordregt, en nog 4 andere welgeladen schepen, van Batavia vertrokken zynde, is hy
in September in Zeeland (zoo de Heeren
zeventienen den 23 October 1623 schrc-

Onder deze quam hem als de bequaam-

ste voor, de Heer Picter de Carpentier
Ao. 1616 met het schipde Trouw als Op-

perkoopman uitgevaren, welken hy, A1619, in Amboina zynde, als ordinaris
Raad, en algemeen Bestierder van den

handel der E. Maatschappy, in zyn plaats

ven) met 4 schepen behouden ten anker

aangestelt had, welken dienst hy tot zulk

gekomen, gelyk het vyfde, van hem af-

een byzonder genoegen van de Heer Koen geraakt, in November gevolgd is, ’t geen
waarnam, dat hy, na’t vaderland om zyn die van de Oost Indische Maatschappy zoo¬
verlossing schryvende, in de algemeene danig gesterkt heeft, dat op die tyd teen
brief de voortreffelyke hoedanigheden van zeer aanmerkenswaardige zaak ) eenige weidezen Heer omstandig aanhaalde, daar nige kooplieden al de peper der E. Maatnevens voegende, van oordeel te zyn, schappy, bedragende een getal van 19000
dat hy de bequaamste was, om zyn ver- baalen , en een somme van 45 tonnen gouds
vanger te wezen, en dierhalven alleen beloopende, by verdrag opgekogt hebben.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

PIETERDECARPENTIER.
MEze Heer was de vyfde Opperland-

Het leven

van de Heer

Opper

landvoogd
Pieter de

Lvoogd van Nederlands Indien.

Deze Heer Oppergebieder de Carpen-

de, liet de Koning van Tsjeribon zyn Ed.
weten, dat hy een bezweerder had, die

raad wist, om dien Kayman levend op te

tier, in dit zyn ampt getreden zynde, heeft doen komen, den welken hy zyn Ed. zond,

Carpentier.zig niet min naarstig en voorzigtig in het

zelve, als in dat van Algemeen Bestierder,
gedragen, en alles in die eerste maar pas

om dat uit te werken, en hem te straffen.

Zyn Ed. nam dit aan; dog vast stellende,
dat 'er konst of

bedrog onder liep, liet

ontloken staat der E. Maatschappy in het dezen bezweerder over al na gaan, alzoo
Nieuw Batavia bygebragt, wat eeniger hy zeide tot ditwerk eenige dagen van nomate tot staving van den borger-staat, en den te hebben, en hy zag hem eindelyk
verdere voortzetting van den zoo onlangs met een grooten Kayman aankomen, dien
daar gevestigden hoofd-handel dienen kon. hy zeide gevangen te hebben, en de zelve te
In zyn tyd vicl 'er een zeldzaam geval zyn, die dat paart in de Rivier getrokken
voor, als hy eens van de Tygers-jagt te had.
rug quam, en men, met’t vallen van den
Zyn Edelheid, zyn Spion nu gesproavond, nu dicht by Batavia de paarden, ken hebbende, hoorde, dat hy hem met
volgens gewoonte, uit de Rivier water een vetten aap (daar de Kaymans dol na
wilde geven. Terwyl een van zyn Edel- zyn) gevangen; maar geenzins door eeniheids lyfschutten daar bezig was, om zyn ge bezwering gekregen, of uit de Rivier
paard, zoo als hy ’er nog op zat, te laten op doen komen had. Hy had dien aap

drinken, schoot'er een Kayman na toe, aan een groote twee-takkige haak geslagen,
die ’t paard vattede, en in aller weerwil in en die over een tak boven 't water gehan-

de Rivier trok, zoo dat de Ruiter maar pas gen, waar op de Kayman toegeschoten,
tyd had, om ’er zig met een sprong af te en zoo vast gehaakt was, dat hy volgen
redden.
moest, wanneer hy hem daar mede na zig

Dit geval alomme op Java gehoort zyn-

toegetrokken had.
Mm 2

Zyn
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Zyn Ed. deed den Kayman met een byl
1623.

N S DER
met die zelve bescheidenheid en omzich-e 1627.

tigheid te handelen, als daar in A° 1703
of 1704 gehandeldis, ontrent eenige Endie het dede, buiten ontzet, afgemaakt heb- gelschen, die, op Poclo Condore geroofd,
in de nek slaan, die 'er, als van een aam-

beeld, op afstuite, en 't dier zou dien man.

ben, dog andere, toeschietende, bragten
het om.

Zyn Edelheid bedankte den bezweerder,

gaf hem een geschenk, liet hem in zyn we¬
zen, en deed ook zynen Vorstzeer herte-

en veel menschen vermoord hebbende,
mits het t. yven van hun schip op Kiriman Java, tegen over Japara gelegen, in

nanden der Nederlandsche Maatschappy,
en zoo verder in die van ’t geregt op Ba-

bende door zyne schrandere navorsching

tavia geraakt, en, na rype overweging van
alles, ter stofse dienende, by dien Raad

ontdekt, wat 'er van dit hoog opgeven en

regtvaerdig gevonnist zyn om gehangen

bezweren van dezen Inlander was, en dat het

te werden.

lyk voor dien grooten dienst danken, heb¬

maar in een enkele konst bestond, waar

Dit vonnis nu, hoe billyk ook, vond

door hy zyn Vorst, en andere onwetende,

nen echter niet goed hier uit te voeren;

tot nu toe misleid had.

In den beginne van zyn opperbestier.

maar hen met het zelve na ’t Vaderland aan

de Heeren Bewindhebberen te zenden, die

had hy wel het ongeluk, dat, maar een

e rade wierden, om niet het minste mis-

maand na zyne optreding, die zaak met

noegen aan de Engelsche natie te geven

de Engelschen in Amboina onder den

hen dus met vonnis, en bescheiden daar

Landvoogd Herman van Speult, die zoo
veel opschudding in het vaderland, en zoo

toe dienende, aan de Koningin van Engeland te doen overleveren.

veel moeite aan de E. Maatschappy gaf,

Deze Vorstin, de bescheidenheid zoo

voorviel; maar uit het gene wy daar over

van haar Hoog Mog: als van de Heeren

in het leven van de Heer Koen vorder te Bewindhebberen der Nederlandsche Oost-

zeggen hebben, zal klaar genoeg blyken,

Indische Maatschappy, in 't overleveren

dat deze Heer daar in al zoo weinig deel,

van deze doodschuldige met den klare be-

als de Heer Koen, gehad heeft, alzoo hy
daar toe geen last gegeven, en van dat geheel voorval niet, dan lang, na dat het
zyn einde al had, eerst kennis gekregen,

scheiden ’er nevens, en daar en boven hun

en aldus niet de minste gelegenheid gehad

net zeer veel genoegen ziende, gaf daar

edelmoedigheid in’t stellen van de verdere
behandeling van deze hunne zaak aan het
volkomen goedvinden van haar Majesteit,

heeft, om door zyne voorzigtigheid al de

pdit edelmoedig antwoord: Dat zy geen

moeite, daar zedert uitgesproten, voor te

Vorstin was, die roovers moordenaurs, of
lieden, die zoo klaar de dood verdiend had¬

komen.

Dus raakte dan dat geheele geval ool

den, al schoon het ook hare onderdanen zyn

hem niet, maar loopt ten eenemaal voor
rekening en verantwoording van dien

mogten voorstaan, nog in haar Ryk te regt

Landvoogd, en de verdere Leden van den

maar zondze met een Koninglyke grootmoe-

Raad van Justitie in Amboina, die over het

digheid aan baar Hoog Mog. wederom, be¬

stellen , of hun vonnis uitvoeren wilde

vonnis van dezeEngelschen gezeten hebben,

dankte hen voor hare bewezen bescheiden-

dog egter tot het vellen des zelfs nietzul-

heid, en verzogt, vragende, of 'er geen

len getreden zyn, voor dat hen den regten

strappen in Indien waren dat ze weer na

genoeg zynde bewyzen voorgekomen, en

't Oosten gezonden, en, ter plaatze daar zy

zy daar op in staat geweest zyn, om met gezondigd hadden , ten spiegel van anderen
een gerust gewisse, voor zoo verre hen gestraft mogten werden.
als Rigters aanging, die menschen ter doot
Een zeer pryzelyk geval van den Oppergebieder van Indien in die tyd, voorte konnen verwyzen.
Dit egter kan men daar nog op zeggen, zigtig van hem, en van de Heeren Bedat, vermits dit de hoofden van die natie windhebberen, en van de Heeren algealdaar betrof, en dit een zaak was, uit wel- meene Staten behandeld, en met geen minke, hoe opregt ook behandeld, tusschen der wysheid en edelmoedige regivaerdigonzen staat, en die natie, veel moeselyk- heid van de Koningin van Engeland beheden ryzen konden (gelyk de tyd ook antwoord.
geleerd heeft) die Landvoogd met zynen

Dog om de grootmoedigheid der Ko-

Raad aldaar veel voorzigtiger, myns oordeels, zou gedaan hebben, met deze lieden, met hun vonnis, en stukken, en be¬

ningin met wederbescheidenheid te agtervolgen, hebben de Heeren zeventienen die
gevonnisteEngelschen, met hun bloed geen-

wyzen daar nevens, aan den oppergebieder

zins gedient zynde, wel weder na Indien

en aan den ganschen Raad van Indien, na

gezonden; maar dit vonnis noit laten uit-

Batavia op te zenden, en de verdere behandeling van dien aan ’t goedvinden van die
Heeren te laten, die, om alle geschillen

en gene Oostersche Landvoogdyen (daar

voeren, en twee of drie by een, na deze
ik 'er twee van hen zeer wel gekend heb)

der beide Natien voor te komen, dan gele- gezonden, of verdeeld, hen daar volko-

genheid gehad zouden hebben, om daar in

men vryheid gelaten, en ook een der zelven ,
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A1627. ven, by myn aanwezen aldaar, na versoop my Ao. 1648 in de Opdragt vande 50A 1627.
van eenigen tyd, als Soldaat in dienst der

Malcitze Psalmen van de Heer Jan van Ha-

E. Maatschappy aangenomen.

zel, en de 14 Maleitze Predicatien, door

Onder het opperbevel van de Heer de D. Caspar Wiltens gemaakt, door D. HeurCarpentier, wetc ik niet, dat eenige verovering ten voordeele der E. Maatschappy

nius overzien, en door dien laatstgemelden
Heer op de ernstige voorspraak van de Heer

gedaan is, maar alleen, dat hy, geduren-

de Carpentier, den 7 October in dat zelve

de zyn opperbewind, het veroverde zeer

jaar uitgegeven, nog voorkomt, waar na

voorzigtig bewaart, bestierd, en den han- zyn Edelheid den ; Scptember 1659 eerst
del z00 in Batavia, als op al de buiten overleden is.
handel-plaatzen, met zeer veel beleid voort-

gezet, en, na 4 jaren en 8 maanden zyn

Zyne beeltenis hangt mede in de vergader-zaal, en zyn Edelheid is daar na’t le-

ampt met veel lof bedient te hebben, het

ven geschildert met een befje op een geel

zelve op den 30 September 1627 aan zyn
voorganger de Heer Koen, die den 27 di-

rokje, hebbende een zwarten mantel om

to op Batavia gekomen was, weder over

voornoemde afbeelding by de letters O. O.

gegeven heeft

Hy vertrok van daar met het schipFrc-

Zyn af-

Wy verbeelden hem hier ook na de

beelding.

Hy was vry lang van gestalte, zwart
van hair en baart, dik van knevels, bruin-

drik Heniik Ghoewel ik by andere van

agtig van oogen, blank en ook wat bloo-

Hollandia leze) en met nog , andere sche

zende van wezen, spiis van kin,en, toen

pen den 10 November, of (zoo David hy vertrok, veertig jaren ruim oud, na 't
Pieterszoon de Vries zegt) den 12 daar aan

uiterlyke veel eer cen Predikant, dan een

Opperlandvoogd, gelykende.
Wy hebben zyn Ed. met dit navolgenvaderland, alwaar liy met een treffelykc
lading den 3 Juny 1628 aanquam, en aan de vers onder zyne beeltenis mede willen
(alzoo by den i1 dito na boord ging na 't

de Heeren zeventienen een net verslag deed beschenken;
van het gene onder zyn opperbewint in
De Vorstelyke koets der Ooster-MaatIndién voorgevallen was, en wierd daar
schappy,
op, tot crkentenis van zyne gedane goede
diensten, met een eerlyke afscheids-verce De gulde toom van die bekommerlyke WA¬

ring beschonken, en in October daar aan
volgende in de kamer van Amsterdam tot

Bewindhebber der Oost-Indische Maat-

schappy gekoren, in welke bediening hem
de Opperkoopman David Pieterzen de
Vries Ae. 1629 als een der gevolmagtigden
te Londen vond, om de geschillen der E.
Maatschappy met de Engelzen af te doen.

Het is zeker, dat hy nog lange jaren die

GEN,

Ten deel door hem GEMAAKT, die waardig was te dragen

Die naam, en ook 't bestier der rossen in de
Ley

Van Indien, wierdaan DECARPENTIER bevoolen.

Hy MAAKTE, en mende die, en meide bet
de Poolen.

bediening waargenomen heeft, alzoo hy

F. V.

HET VERDER LEVEN

VAN DE HEER
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JAN PIETERSZOON KOEN.
Het verder
leven van

Eze Heer is als zesde Opperland-

Dvoogd van Indien weer in de plaars

den Opper¬

landvooge
Jan Pie.

terszoon
Koen.

nige Leden uit die vergadering op nieuw
met zeer veel ernst verzogt, om als Op-

van de Heer de Carpentier gevolgt.
perlandvoogd van Indien weder derwaards
By zyn komst in ’t vaderland had hy aan te willen vertrekken.

de Heeren zeventienen verslag van hunnen

Zyn Ed. die van geen talmen hield,

staat in Indien gedaan, en, gedurende zyr

nam aan, zich ten eersten daar over te zul-

opperbestier aldaar, haar Ed. Ed. zoo veel

len bedenken, met belofte van binnen ze-

genoegen gegeven , dat hy met veel lof van
hen bedankt, en voor zoo veel buiten-ge-

keren kort bepaalden tyd, haar Ed. Ed. te
zullen antwoorden.

meene diensten, mildadig en edelmoedig

Na ryp beraad verklaarde zyn Edelheid

beloont wierd, en , alzoo zy van zyne

genegen te zyn, haar Ed. Ed. op zekere

weergadelooze bequaam heden door zoo veel

preuven overtuigt waren, is hy door ee-

billyke voorwaarden, die hy hen voorstelde, weder te willen dienen.
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Men stond die zyn Ed. aanstonds toe,
alzoo zyne verdiensten in grooter achtins
by haar Ed. Ed. waren, en men porde

hem aan, om, het zy in 't voor-, het zy
in ’t na-jaar van Ao. 1624, zoo als het zyn

Ed. best gelegen zoude komen, die reize
weder aan te nemen.

NS DER
’t voorzigtig aanleggen van die zaal, niet d’ 1627.
gevonden zynde, aldus buiten hun weten
vertrokken is.

Andere meenen, dat hy openbaar die
reize ondernam

Die van 't eerste gevoelen zyn, zeggen.
dat de Heer Koen zich op een der sche-

Zyn Ed. was wel daar toe genegen; dog.

pen van de vloot, die toen onder een an-

eer hy klaar raken kon, quam ’er een on-

der Zeevoogd na Indien vertrekken zou-

weder uit Indien opdryven, ’t geen hem
verhinderde die reize zoo spoedig te kon-

een Constapels-maat met een andere naam

nen ondernemen

verborgen, en dat hy, om te minder aan-

Het was de Regtspleging, den 27 February 162; in Amboina over eenige Engelzen, onder den Landvoogd de Heer Herman van Speult, voorgevallen.

Hier over maakten die van de Engel-

de, onder het gewaad en de bediening van

leiding van hem te konnen ontdelken te

geven, niet het schip van den Zeevoogd
maar een anderen bodem gekoren, en dat hy
zig daar op, zonder dat iemand der vlotelingen twist, zoo lang stil gehouden, en

sche Maatschappy eerst in Engeland, er

dat ampt, zonder van iemand gekend te

verder in Holland, zulken ophef, en zoe

zyn, zoo lang waargenomen heeft, tot dat

grooten beweging tegen die van de Neder

hy, volgens afspraak met maar weinige
landze Oost-Indische Maatschappy, dat zi
Heeren Bewindhebberen, tot het geven der
als met kragt en geweld dien Landvoogd geheime bevelen gevolmagtigd, op zekere
en allen , die daar over als Regters gezeten hoogte gekomen zynde, zig in dezer voehadden, wilden opontboden, en gesftraft gen zeer onverwagt, en tot verbazing van
hebben, tragtende (of dat nog niet genoeg al de vlotelingen, openbaarde
was, dit bedryf ook eenigzins aan de Heer

Hy ging by den Schipper alleen in zyn

Koen, die nogtans geen schuld ter wereld
daar aan hebben kon, alzoo zyn Ed. in

kamer, en verzogt hem met een Hoornsche eenvoudigheid, dat hy de ScheepsRaad geliefde te beleggen, alzoo by iets

anuary 1623 al uit Indien vertrokken, en

die zaak in February na zyn vertrek eerst
voorgevallen was, te wreken, en, vermits

zy verstaan hadden, dat een man, die zy
zoo doodelyk hateden, weer als Opper-

landvoogd derwaards aangenomen was, zyn
vertrek daar heen te beletten, waar in zy,
door verscheide verhinderingen aan onze

Maatschappy, by 't zweven dezer verschil-

len door hen toegebragt, tot Ae. 1627 toe
ook hun oogwit bereikten.

In dezen tusschen-tyd, dat zyn Ed. hier

van gewigt aan de zelve voor te dragen
had

Hoe beleeft, en bescheiden dit verzoel
van hem gedaan

en hoe billyk het ook in

zich zelven was, wülde de Schipper, be
vreest dat hy ove hem, of eenige andere
Scheeps-hoofden genegen was te klagen,

hem dit egter zoo ten eersten (schoon hy
dat verpligt was, alzoo by niet wist wat
reden hy hebben kon) niet toestaan, maar

vraagde hem eerst vry strafaf, wat hy daar

te lande dus nog blyven moest, heeft hi

voor te dragen, en te zeggen had, en of

te Hoorn het ampt van Bewindhebber der
Oost-Indische Maatschappy (zoo de Heer

dat zaken waren, die hy niet weten mogt

Velius zegt) ontrent drie jaren aan den an

zommige onbescheide Schippers op hunne

deren, en zedert den tyd van zyn aanne

schepen zyn, en die zelfs nu bevond,

ming van Ao. 1624 (schoon zyn Ed. my
hebberen eerst As. 1626, en maardat eene

hoe grooten magt zy zich (t geen de goe
den zich niet aantrekken moeten) tegen de
bevelen der Heeren Meesters zomtyds aan-

jaar in plaats van Hans Zweers, die toen

matigen , was egter zoo dwaas niet, van

in de lyst der Heeren Hoornze Bewind

Koen, die wel wist, wat voor Heeren

Muntmeester wierd, voorkomt) bekleed, zynen Schipper meer, dan hy weten moest,
en daar na gelegenheid gevonden, om, in te zeggen; maar gaf hem, diergelyken
weerwil van alle de bedagte hinderpaalen vrage wel verwagt hebbende, zeer beleeft

der Engelzen, weer na Indien te vertrek-

tot antwoord, dat hy de zaken, om welkc

ken.

hy ’t beleggen van den Raad verzogt had.

Over dit zyn Edelheids vertrek noch-

nietaan hem, maar aan den Scheeps-Raad
openbaren moest, en dat de Schipper dierdeeld: want daar zyn'er,die meenen, dat halven het niet qualyk geliefde op te ne
tans werd van allen niet eveneens geoor-

dit zeer geheim, buiten weten der Engel¬
zen, geschied zy, en dat, toen zy 'er ag

ter quamen, 'er eerst door hen een naau
keurig onderzoek na zyn Ed. op de sche-

pen, by roelating der Heeren Bewind-

men, dat hy 't hem voor deze reis nietzeg¬
gen kon.

De Schipper,door dit antwoord te meer
denkende, dat hy voornemens was over
hem te klagen, en dat dit de eenige reden

hebberen, met magt, om zyn Ed. by al-

was, waarom hy hem dit nietzeggen wil.

dien hy gevonden wierd, daar uit te mo

de, wierd over deze weigering zoo moe-

gen halen, gedaan, en dat zyn Ed. door

jelyk, en oploopend, dat hy, met een
groo-
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1617. groote uitbarsting, en verheve stem, tegen hem zeide : Vent, gy zult het my zeggen, of ik wil geen Scheeps-Raad voor

man gelyk had en dat zyn zeggen op zyn

beleggen, ineent gy dat wy niet anders te

te willende te doen hebben, antwoordde
hem weer zeer bars : Wat verantwoording

beenen stond, en met geen verdere moei-

doen hebben, dan gedurig maar gereed te
zyn , om op ieders verzoek, en dan dikwils
maar over heuzelingen ten eersten verga-

dering te beleggen , dan mogten wy, niet an¬

vent , ik wil met geen verantwoording van
uw zaken te doen hebben, en nog minder
wil ik, dai gy over my klagen zult, komt

ders als op zulke dwaze verzoeken te pas- na de middag, dan zal ik de Scheeps-Raad
sen bebbende , al ons ander werk in den dienst beleggen , om daar dan eens te hooren, wat
der Maatschappye vel laten staan.
zaken van gewigt een luis-nek von een Con¬
Schipper, zei Koen, ’t en zyngeen beu¬ stapels-maat aan de zelve voor te dragen
zelingen, maar zken van veel aangelegen¬
heid, die ik u niet kan, nog mag zeggen.

My niet, zei de Schipper, nog meer be¬
vreest dan te voren, wel wat zyn dat dog

heeft.

Koen dus ten laarsten, na veel haspelens met dien Schipper, zyn oogwitbe¬
reikt hebbende, quam na de middag op 't

voor zaken, en geheimen, die ik, die Schip- gesteld uur in de vergadering van zyn
per en Hoofd van dii schip en van u ben, Scheeps-Overheden, en verzogt aldaar, dat
niet veten mag Ik wil het weten, en zoo de Schipper den Zeevoogd aan boord geliefde te sjouwen, dat is, door een scheepsgy het my niet zeggen wilt, kont gy aan¬

stonds vertrekken, en ik zegge u nogmaals, zein aan boord te ontbieden , alzoo by hem
dat ik voor i geen vergadering beleggen iis.

Met dit onredelyk bescheid moest Koen.
wilde hy voor die tyd geen andere blyken van des Schippersoploopentheid zien
vertrck ken, in hope van hem by een nader gelegenheid in beter luim aan te zullen treffen.

zuken van zeer veel gewigt te zeggen bad.
De Schipper meende , alzoo Koen
weer zynen ouden zang zong, nu voor al
van spyt dol te werden, en begon hem in

die vergadering walker wat uit te schelden, en met veel meer barsheit, dan te
voren, te vragen, Of by zig niet schaam¬

mer, doet hem met alle beleeftheid weer

de , eerst met hem, en daar na met den gan¬
schen Raad, de spot te dryven: Waar op
Koen hem beleeft, dog vrymoedig ten

het vorig verzoek.

antwoord gaf: Dat hy nog met de Schip-

Een dag of twee gewagt hebbende, gaat

hy wecr alleen by de Schipper in zyn ka-

De Schipper verwonderd, dat hy hem

per noch met de Scheeps-Raad, de spot

om die zelve zaak nu weder aanspral, begon dreef maar dat hy den Zeevoogd noodzahem weder’t zelve als te voren, maaropzul-

kelyk en ten eersten spreken moest, en dat

ken onbescheiden wyze tezeggen, dat hy

by niet wist, dat 'er een andere weg, dan

hem dreigde voor de mast te laten zetten,

deze was, om daar gevoegelyk en spoedig

en wakker vat voor zyn broek te latonge¬

tve te rcken.

ven, zoo by hem aanstonds niet zeggen wil¬

Wel vent, zei de Schipper weer, kost

Maar als nu de Schipperzag, dat hy al

gy my alleen dat niet gezegt, en dan zouik,
als t nodig was, dat wel verzorgt hebben,
wat had de Scheeps-Raad daar mede te

zoo weinig metdreigementen, als met zagte woorden, won, en dat hy onbevreest

doen, moest ik die daarombeleggen, en waren dat die zaken van genrig', die gy haar

zeide : Dat de Schipper hem dit verzock

voor te dragen had; nu weten vy al z0o

niet kon, nog mogi weigeren, en dat hy niet

veel als te voren.

gehouden was , hem te zeggen, wat hy in
de Scheeps-Raad voor te dragen had, dat

leen niet verzoeken, maar moeft dat aan dezen

de, wat hy den Scheeps-Raad voor te dra¬

gen had.

Schipper, zei Koen weer, ik mogt dat u al-

sby de weigering van zulk een redelyk ver-

Raad,gelyk ik nog doe voorstellen, u nogmaals

zoek, als hy hem nu al verscheide reizen

zeggende , dat ik den Zeevoogd moet spreken,

gedaan had, noit zou konnen verantvoor-

of zoo gy my nog langer gelieft uit te stellen, dat ik, tot myn leedwezen, hem dan

den, dai 'er zeer veel aan gelegen was , dai
hy ten eersten voor de Scheeps-Raad ver-

scheen, en dat de Schipper dierhalven wel
toe te zien had, dat dit alles tot zyn ver-

antwoording liep, en dat by hem dierhalven nogmaals onderdanig verzogt, dat hy de
Scheeps-Raadbeleggen wilde, alzoo de zaak,

evenwel door andere wegen zal moeten doen
weten, dat dit verzock hier by my gedaan,
maar dat ik, eerst zoo lang door u opgehouden zynde, ook verder door den Raad

helet ben , hem kennis van zaken, die hy
noodzakelyk weten moet te geven.
De Schipper, en al de Raadsperzoonen,

die hy daar voor te dragen had, geen lan¬
ger uitstel lyden kon, of , by weigering van dezen Constapels-maat met zoo veel grond

dien, dat by zich dan aan hooger zou moe-

hoorende spreken, en ieder denkende, wat

ten doen aandienen, en daar genoodzaakt

mag hier agter verborgen wezen, dat hy

zyn over den Schipper te klagen.

De Schipper niet gewoon van iemand

op zyn schipzulken taal te hooren, en nog-

den Zeevoogd heeft te zeggen, vonden

goed hem te belasten, dat hy zou buiten staan.
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daar de Scheeps-Raad gewoon is te ver

ken, en zich van alle zyn bescheiden voor

gaderen, zeiden de Leden tegen malkan¬
deren, Wat weten wy, wat by den Zee
voogd zomiyds zou te zeggen hehben, da
wy mogelyk niet weten mogen. Wy zou-

zien had.

Maar welk een verbaastheid greep hen

allen aan, wanneer zy, denkeende den Constapels-maat te zullen zien binnen komen,

aen, met hem dit te weigeren, dikwils on-

daar een man zagen verschynen van een

ze handen leelyk konnen branden; want he

zeer deftig gelaat, statig, en nogtans ry-

is niet te denken, dat by uitdrukkelyk in

kelyk gekleed, zoo dat nog de Schipper,

een vollen Raad verzoeken zou, om den

nog iemand van de Raads persoonen, hem

Zeevoogd aan boord te sjouwen, en dat hy
hem niets van belang zou te zeggen hebben.

in ’t eerst kenden, of zig verbeelden kon-

en , zoo ’t maar een beuzeling wezen mogt

den, wien, of wat zy zagen; vernemende in zyn wezen wel eenige trelken, na

zal de Zeevoogd hem wel na verdienste we

den Constapels-maat gelykende, maar daar

ten te siraffen, en wy zyn in staat om ons

benevens ook zulken gestrengheid, en in

zelven , wegens het geen bevorens tusschen
hem en de Schipper, en nu hier voor den

zyn klecderen zulken kostelykheid, dat hy
niet minder, als na den Constapels-maat,

vollen Raad voorgevallen is, te dekken.
Dit ging ten eersten by al de leden door;

geleck.

Hy liet hen niet lang in dien dut, maar

maar, om zeker te gaan, vond men een-

deed hen aanstonds tot een veel grooter

parig goed, eerst alles, wat hy in verga-

verbaastheid overgaan wanneer hy den

dering gezegt, en zelf de bedreiging, die

Zeevoogd met groote deftigheid aldus aan-

hy , ingeval van weigering, daar byge-

prak: Heer Zeevoogd ik hen de Opper-

voegd had, van woord tot woord aan te

gebieder van Oost-Inaien , Jan Piêters.

tekenen, en dan hem zyn verzock toe te

zoon Koen, waar von ik myne commissie,

staan, gelyk men hem, binnen geroepen

en last-brief hier mede gebragt heb, om u

zynde, ook bekend maakte.

de waarheid bier van te doen zien. De

De Schipper, nu wel eens zoo nieuws-

Heeren zeventienen zyn genoodzaakt ge-

gierig, als te voren, was zoo ras nietbui

weest dit middel tot verberging van myn

ten gekomen, of belastte aanstonds eer vertrek voor de Engelschen, te gebruiken, en
hebben my belast onder t kleed , ampt, en
sjouw-, of zein-wimpel, voor den Zee
voogd op te halen, ’t geen in ’t schip, en den naam van Constapels-maai van dit schip,
in de gansche vloot, dog vooral in ’t schip tot ontrent deze boogte, verborgen te blyven, en, na verloop van dien tyd , mynen
van den Zeevoogd, een groote beweging
en bekommering gaf, wat 'er dog in dat Schipper te verzoeken, dat hy ten eersten
schip te doen mogt wezen, dat de Zee- de Scheeps-Raad bier wilde laten beleggen,
voogd nog zoo laat op den dag aan ’t zel- jom zoo den Heer Zeevoogd aan boord 10
ve gesjouwt wierd.

doen sjouwen, hem kennisse, van dat ik

De Zeevoogd zonderuitstel in het schip, den Oppergebieder van Indien, Koen, was
daar de sjouw nog waeide, gekomen zyn- te geven, en dus dan verder als Zeevoogd
de, was zyneerstevraag : Schipper, wat is
hier te doen, dat ik zoo laat aan boordge.
sjouwd werd 'Heer Zeevoogd, zei de Schipper, lk weet het niet: maar daar is onze

Constapels-maat, die heeft my al eenige da-

de zer vloot alom erkend te werden.

Dezen last van de Heeren zeventienen
heb ik op de tyd en hoogte , by ons beraamt

stiptelyk nagekomen, en het is des Schippers
verkeerde nieusgierigheid, en onbescheiden-

gen aan ’t oor leggen lellen , om de Scheeps heids schuld, dat deze Scheeps-Raadu niet
Raad te beleggen, alzoo hy daar zaken van eer kennis heest konnen geven, dat uwe te-

gewigt te zeggen had.

Hier op verhaalde de Schipper al het geen
tusschen hem en den Constapels-maat, zoo

in 't byzonder als voor den Scheeps-Raad,
was gebeurt.

De Zeevoogd, over dit voorval, nog

genwoordigheid hier ten eersten vereischt
wierd

De Zeevoogd, ten eersten wel ziende
en aan zyn deftige en ontzagchelyke aanspraak wel konnende hooren, dat hy het
was , zat, als buiten zich zelven verrukt, de

meer, dan de Schipper, verwonderd, en Schipper als van den donder geslagen, en
door een groote nieusgierigheid geperst, de gansche Raad was by zyn intrede in de
wat dog die Constapels-maat mogt te zeg
kajuit, eerst van de verwondering tot een
gen hebben, liet aanstonds den Scheeps- groote ontzetting, maar by zyn aanspraak
Raad beleggen.

Dit verhaal des Schippers, en het be¬
leggen en vergaderen des Scheeps-Raads
had zoo veel tyds weggenomen, dat ondertusschen den avond gevallen, en’t ligt
opgesteken was, eer de Constapels-maar

van die ontzetting, tot zulk een weergadelooze verbaastheid vervoerd, dat zy niet

wisten, wat hier op te zeggen.
Na dat zy evenwel als uit een diepen

slaap ontwaakt, en van deze hunne algemeene verrukking wat hersteld waren, ver-

in de vergadering verscheen; die ondertus- zogt de Zeevoogd, aat by ordres halven
schen beneden een gansch ander, te weten, eens gins en weder geliefde buiten te staan,
10t
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gelen , dat hy noit aan den minsten zoodanig ht 1617.

perbewind den Raad voorgelezen, en daar

een verzoek meer weigeren, of iemand re-

op dan een behoorlyk besluit genomen zou

den van klagten geven zou.
De Oppergebieder Koen, met deze vernedering, en belofte van den Schipper,

hebhen.

Na dat hy dan buiten gegaan was, las
men die gezegelde last-brieven, zoo van

voldaan, vergaf hem zyn misdaad, liet hem

haar Hoog Mog: als van den Prins van

zyn ampt van Sckipper behouden, en bela-

Oranje, en van de Heeren Bewindheb-

ste hem daags daar aan tydelyk alle de ove-

beren , de vergadering voor

Men besloot daar op eenparig, hem als
Oppergebieder van Indien, en als Zee
voogd der vloot, te erkennen.

Daar op ontbood de Zeevoogd den Heer
RKoen weder binnen, gaf hem zyne papie
ren weder, maakte hem 't besluit der ver-

rige scheeps-hoofden der vloot aan boord te
sjouvien , om hen op een ordentelyke wyze

kennis van ’t voorgevallene te geven, en zig
als Oppergebieder van Indien, en Zeevoogd
de zer vloot van hen te doen erkennen, gelyk dit volgens zyn bevelgeschiede, en hy
van hen allen ook erkend wierd.

gadering bekend, stond uit zynen stoel op,
Dit verhaal heb ik, in Indien zynde,
en bood hem die voorzittende plaats aan.
meer dan eens van verscheiden hooren doen,
De Heer Koen, na dat hy gezeten was,
en zelf lieden gesproken, die zeiden zeer
deed een treffelyke en netgepaste aanspraak oude papieren gelezen te hebben, die dit
toi den Raad, en zei voor af tot den Zeein al zyne omstandigheden behelsden.
voogd, dat by zyn zaak met ordre behan¬
Ook is het wezentlykste van dit geval,
del, zeer wel gedaan had van hem niet,

te weten het geheim vertrek van de Heer

lan na ’t lezen der papieren , te erkennen, dai

veneraal, my zeer klaar uit David Pieters-

liy gesoond had een man te zyn, die zyn

zoon de Vries komen te blyken, die in de

ampt verslond, en die verdiende verder ge-

beschryving van zyn reis, in gezelschap

holpen te werden, en dat by by de ecrste ge-

van de Heer Koen, ter nedersteld, dat

legenheid aan hem gedenken zou.

deze vloot in de navolgende schepen be-

Maar gy Schipper, zeide hy, zich na

staan heeft :

hem keerende (die van angst al bezweck,

Nassau.

en niet anders verwagte , dan op den overloop gejaagt te werden) gy zyt waardig,

De Bruinvisch.

dat ik u aanstonds van uwampt afzette , en

dat ik u verder ten spiegel van anderen

na verdienste siraffe, om dat gy my hebt
durven weigeren een verzoek , t geen zoo

billyk is, en ’t geen gyden minsten Matroos,
of Soldaat niet weigeren moogt, aangezien

u dit uitdrukkelyk in uwen last-brief, en in
de bevelen der Heeren aanbevolen, en t
u ook onbekend is , van wit belang het zou

Het Wapen van Hoorn.
Utrecht, waar op de Gezant van Persiën met zyn gevolg was.

Vianen, waar op Gerard Thomaszoon
Pool, van Amsterdam , Schipper was.

De Leeuwin , van Amsterdam, onder

den Hoofdman, en Schipper Jan Willemszoon.

Texel, van Amsterdam, onder den
Hoofdman, en Schipper Spreeuw van Me¬

konnen zyn, ’t geen ook de alleyminste op 't

denblik.

schip zou mogen te zeggen hebben.

De Gallias, van Hoorn waar op Hoofdman en Schipper was Reyer Janszoon

Daar beneven weet gy zeer wel, dat gy

niet bevoegt zyt, om door verkeerde wegen,

Palsrok.

en op uw Schipperlyk gezag, voor u zelven

En het jagt de Kemphaan, waar op als

na te vorschen , ’t geen iemand verklaart alleen aan den Scheeps-Raad te moeten voor¬

Hoofdman en Schipper Kornelis Henrikszoon Denys 't bevel voerde.

dragen veel min, om zoo een man door

Hy voegt 'er by, dat, deze schepen in

strenge hedreizingen van hem voor de mast

Maart 1627 uitgeloopen zynde, zommi-

te doen zetten (gelyk gy my gedreigt heht
laar toe te willen dwingen: vermits gy nu

van zyn schip ziende, den Heer Opper-

gezien heht, wat zwarigheid daar in steekt.

gebieder gewaar wierden, en daar over

en hoe gy door zulken bedryf in staat zoud

zeer verwonderd waren, alzoo, zegt hy,
wy noit geweten hebben, dat hy oen)
mede na Indiën ging. Een zaak die den
10 dito nog nader bleek, als de vlag,

zyn , om of ’t verderf van een gansche vloot.

of ten minsten van u zelven, u op den bals
te haalen.

De Schipper in zyn gemoed van alles,

gen van de maats, na de Gallias niet verre

die om den Persischen Gezant eerst van

’t geen hy zeide, overtuigt, bekende groo-

Utregt waeide, ingehaald, en op de Gal-

telyks in allen dezenmisdaan, en al de siraf-

lias bygerukt wierd; niet wetende dat den

fen, hem bedreigt, veraient te hebben, dog

Oppergebieder Koen in de vloot was.

bad dit maal om genade, en vergiffenis, en
beloofde , alzoo by nu gezien en geleert had,

Ook zegt hy, dat de schepen Utregt,

de Gallias, en Texel den 25 September
het geen hy noit verwagt had te konnen zien, 1627 voor Batavia ten anker quamen, en
in ’t toekomende voorzigtiger te zullen zyn, twee van hunne makkers, Vianen, en 't
en zich aan dit geval zoo wel te zullen spieWVapen van Hoorn, die den 13 er al aanIV. Deel.
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1627. gekomen waren, vonden, zynde de Leeuwin en de Kemphaan van de Kaap recht
toe recht aan na de Kust gezeilt

Oit welk omstandig verhaal van dezer
David Pieterszoon de Vries (die den 1 Fe

NS DER
ken van al hun ondernemingen in Indien, e 1527.
al van ouds een doodelyken haat hadden,
hun uiterste best gedaan hebben, om door

alle bedenkelyke middelen zyn wederreize na Indien met zulken oppermagt, ten

bruary 1628 Opperkoopman door Koen minsten, zoo lang als het mogelyk was,
gemaakt wierd) duidelyk genoeg blykt, te beletten, maar kan egter geen de mindat die Heer Oppergebieder niet openbaar ste reden zien, waar in eenige billyke grond
voor de Engelschen was, om hem dat voor
maar wel degelyk, om deze of gene ge
wigtige reden van staat, in 't verborgen

altyd te konnen verhinderen, of hem te

toen na Indien vertrolken, behalven dat

noodzaken, hier, wegens eenige misdaad,

my uit andere papieren der E. Maatschap-

in Indien tegen de Engelschen bedreven, te

py ook klaar gebleken is, dat de Engel¬

moeten blyven, wel verre van zoo ge-

zen waarlyk toen over ’t werk van Amboina de E. Maatschappy zoo veel spel ge-

geheim, als dat eerste verhaal luid, te heb

maakt hebben, dat zy de reis van Koen na

voor de Engelschen, zoo lafhartig, en zoo

ben moeten uitvaren, en zich, uit vrceze

Indien, schoon reeds weer aangenomen al:

lang te hebben moeten verbergen, een daad

Opperlandvoogd, zeer lang by haar Hooc

die met zyn helden-moed geenzins over-

Mog. hebben weten te doen uitstellen, zoc

een quam, en die zoo voor hem, als voor

de Heeren zeventienen den 15 April 1620

den Staat, en de Bewindhebbers, in veel

schreven; tot dat hy eindelyk, zoo als de- opzigten noit tot eere strekken kon
Het is zeker, dat Koen aan het gansch
ze de Vries verhaald, in het verborgen
uit Holland vertrokken is

werk van Amboina, het zy dan zoo het

Nu zyn ’er weer anderen, die volstrekt
zeggen, dat hy niet in ’t geheim, of bui
ten weten der Engelschen, maar in het o-

hy voor het ontstaan van dit geval al uit

penbaar met zyn vrouw, en veel van zyn

wil, geen schuld ter wereld had, vermits
Indien vertrokken was

Wat nu zyne andere daden in Indien, tot

nadeel der Engelschen, betreft, daar is

vrienden, na Indien vertrokken zy.
Dit laatste zegt de Heer Velius in zyn

geen een braaf Engelsman, die met waar-

beschryving der stad Hoorn zeer onder
scheiden, en het is uit de Indische berig-

hen iet verricht heeft, dan het geen hy

heid kan zeggen, dat hy tot nadeel van

behouden aangeland, en dat zy, na zyr

als een voorzichtig en getrouw Oppergebieder in den dienst van zyn Heeren en

dood, Ae. 1629 met den Bevelhebber der

Meesters, en te gelyk als een eerlyk man

ten zeker, dat hy aldaar met zyn vrouw

vaderlandsche te rugkeerende schepen, de

in opzigt van zyn vyanden, verpligt was

Heer Pieter van den Broek, gewezen Be

uit te voeren.

stierder van den handel der Maatschappy
op de kust van Indien, of in Suratta,

Of

het schip Hollandia weder na Hollandgekeert is.
Aan de andere zyde is het ook zeker, dat

Al wat hy deed, deed hy dapper voor
de vuist, en met een oprechtheid, die

hem eigen was, en al zyne landsgenoten
aangeboren is.

Hy was noit gewoon willens en weteais

de gemelde Heer Velius, in zyne by- iemand te bedriegen, maar wel, daar het
nodig was, alle voorzigtigheid te gebruizondere beschryving van’t leven van de

Heer Koen, mede bekend, dat hy al wee

ken

Noit was hy gewoon de vyanden zynen
als Oppergebieder aangenomen zynde,
door nieuw-opgerezen geschillen met de bondgenooten tegen hen trouwloos, en zon¬
Engelschen, eenige jaren aan den anderer

der dat zy het oit verdiend hadden, aan te

verhinderd geweest is die reize aan te

zetten, veel min onder schyn van vriend-

gaan.

schap hunne vyanden te helpen

Ook werd zyn zeggen, en de schyn
baarheid van ’t voornoemd geval, byzon-

schen, of anderen maakte, zal men aanwy-

der gestaafd door ’t uitdrukkelyk verzoek

zen, waar aan hy zich niet stipt, als een

Geen verbond, dat hy met de Engel-

van den Gezant van Engeland, den Hee eerlyk man, gehouden heeft
Heeft hy de Engelschen in hunnen hanCarleton Ae. 1625 aan onzen Staat, dat
Koen niet weer als Oppergebieder na del overal benadeeld, daar in heeft hy
Oost-Indien vertrekken, en dat men Lau-

volgens den last van zyn Heeren en Mec¬

rens Marschalk (een van de opontbodene
Ambonsche Regters, die over de onthal-

sters, en dierhalven niets dan zyn pligt,

maar dat egter noit op een oneerlyke wyze of door slingze wegen, en in tegendeel

zing van eenige uit hun natie aldaar medt
gezeten had) in verzekering houden mogt

niet anders, dan volgens de geoorloofde

Egter gevergt zynde myn gevoelen o-

styl van alle wakkere Kooplieden, en dus

ver die twee strydige voorstellen te zeg het zelve gedaan, ’t geen ook de Engelgen beken ik, dat ik wel wil gelooven, schen, zoo lang zy by hare verbonden stipt
dat de Engelschen, die op den Heer Koen, bleven, gewoon, en geregtigt waren te
doen.
als de voorname oorzaak van het misluk
Noit
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veel beweging maakten, gevolgt is, maar1627.

1627.Noit heeft hy, zonder wettige reden,
zyn woord of verbond gebroken, noit or

wat raakte dat Koen, die toen al uit In-

een ongegronde wyze de Engelschen of

dién vertrolcken was, en wat zou hem dat

hunne schepen aangetast, maar zelf gezart,

geraakt hebben, al waar hy op dien zelven
tyd nog in Indien geweest : want dat zou

en door hen eerst, by 't nemen der sche-

pen van onze Maatschappy, terwyl zy in ook dan zelf geen daad geweest zyn, die
vrede nog waren, ten uiterste beledigt, hem; maar die alleen den Landvoogd van
heeft hy, schoon hy volgens ’t recht des Amboina stond te verantwoorden, alzoo
oorlogs, en der volken, regtvaardig wraak die dat al lang te voren, met goedvinden
daar over nemen mogt, zeer voorzichtig van zynen Raad, uitgevoerd had, eer de
e
en gematigt hen eerst ordentelyk na re- Oppergebieder van Indien te dier tyd, wie
den, waarom zy zulx gedaan hadden , doen het dan ook zyn mogt, eenige de minste
vragen , ’t genomene doen weder eisschen, tyding daar af krygen kon, waar uit dan
en hen moedig doen dreigen, dat hy, by
weigering, het zou weer komen haalen,

blykt, dat men daar overal zoo weinig den
Heer Pieter de Carpentier vervanger van

gelyk hy ook by de stukken getoont heeft,

den Heer Koen, van schuld verdenken, als

dat hy moeds genoeg had, om hen, schoon
meerder in getal van schepen, met minder te durven aangrypen, en dat ly door
al te veel te gelyk aangetast, te veel voorzig-

beschuldigen kon
Maar genomen hy had zig zelven eens

tigheid en beleid had, om ’t gansch wel-

tot nadeel der Engelzen, schuldig gemaakt,

hem (den Heer Koen) eenigzins in dezen

aan het een of’t ander onwettig bedryf

wezen van de E. Maatschappy aan zulk een

dit zouden immers de Heeren Bewindheb-

ongelykc zeeslag, die by zoo grooten ge-

beren, zoo hy ’t buiten hun last gedaan

brek, als hy had, den dapperssen en ge-

had, niet ongestraft geduld, nog hem ee-

lukkigsten held ontschieten en mislukken nigermaten daar in verschoont hebben, alkon , rockeloos en onverantwoordelyk te zoo die zaak van te grooten nasseep was,
Oit al het welke dan overvloedig bewe-

Had hy dat met hun last gedaan, zoo
was hy voor zoo verre wel by hen gedekt,

wagen.

zen is, dat de Engelschen niet in staat zyn.

maar hoe zou hy, die zyn bevel-brieven

om tot het jaar 16 9 toe,een eenige zaak

zoo wel van haar Hoog Mog. en den Prin-

ten laste van dien wakkeren Heer Koen met

ce van Oranje, als van de Bewindhebberen

waarheid voort te brengen, waar mede hy ontfangen had, het uitvoeren van zulken
verdiend zoude hebben, uit vreeze voor
last, en hoe zouden ook de Bewindheb-

hen , die hy in ’t midden van’t vuur noit

bers het geven van zulken bevel by de

ontzien nog gevreest had, zoo verborgen
en lafhartig uit te gaan.

Heeren algemeene Staten hebben konnen

Na het jaar van 1619, wanneer devre-

de tusschen ons en de Engelschen gemaakt
is, heeft hy hen nog minder reden van

verantwoorden: By al het welke ik nog

voegen moet, dat het uitvoeren van zulk
een onvoorzichtig en quaad bevel geen-

zins met den aard, de gewoonte, of de

misnoegen gegeven, als hebbende zedert

voorzichtigheid van den Heer Koen over-

niets tegen hen, en alles gedaan met goed-

een quam, alzoo hy wel over minder ge-

vinden van den Raad van Defensie, een

vallen aan die Heeren kon,en dorst schry-

vergadering van Engelzen en Hollanders

ven, dat hy hunne brieven niet gehoorzamen

in Indien, tot behoudenis der onderlinge

kon, ten zy hem bleek, dat zy indever-

vriendschap opgericht.

gadering der algemeene Staten nagezien

Ao. 1621, toen hy voorgenomen had de
Bandaneczen over hunnen moedwil en

waren; buyten dat ook de Heeren Be-

trouwlooze verbreking van zoo veel verbonden te straffen, ging hy niet der-

al hunne zaken vertoonen, om oit of oit

windhebberen te veel wysheid en beleid in

de vrede niet te verbreken, met den voor-

bevelen na ’t Oosten tegeven, die zy niet
altyd zeer wel zouden konnen verantwoorden; en zoo men ook hen, en Koen, bei-

noemden Raad van Verdediging overlegt,
en van de Engelschen ook schepen, om

Hoog Mog.: immers veel liever en billy-

dit zamen uit te voeren, verzogt had; dog

ker zulken bedry in den schuldigen dienaar

waards, vooren al eer hy die zaak eerst, om

de daar in al schuldig vond, zouden haar

als die verklaarden van geen schepen voor tot meer genoegen der beledigden, en om
dien tyd voorzien, maar anders zeer genegen alle verdere geschillen te stuiten, hebben

te zyn, hem dien billyken aanslag te helpen

willen straffen, dan zich eenigzins aan zulk

uitvoeren, heeft hy, met hun goedvin-

een onuitwisselyke blaam van een schul-

den, dit alleen ondernomen, dapper en
gelukkig uitgevoerd, en dus ook daar me
de de Engelsche natie niet de minste re-

digen, of verongelyker van hunne bondgenoten voor te staan, schuldig te maken,
en daar door gelegenheid tot allerlei on-

den van misnoegen, veel min van klagte heilen voor ’t geheele land te geven.
over hem, gegeven.
Heeft dan Koen zich zelven in opzigt
Wel is waar, dat daar op het werk van van de Engelzen tot Ao. 1619 niet schuldig
Amboina, waar over der Engelschen zoo gemaakt, en is 'er geen grond, om,’t zy
Nn 2
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van de Bewindhebberen, ’t zy van haar

Hoog Mog., te denken, dat zy hem, in
gevalle hy zich al had schuldig gemaakt,
eenigzins zouden hebben willen of konnen
verschoonen, is 'er ook nog minder reden
van waarschynelykheid om te denken, dat

zy zich van zulk een ssegt en naam-quet-

zend middel zouden hebben willen, of

behoeven te bedienen, om de Heer Koen
uit vrecze der Engelzen, die hy niets
misdaan had, zoo verborgen uit te zenden, en daar beneven om de Engelzen

nog magt te geven, om na hem op al de
schepen in de vloot te zoeken, en dus
hen openbare leugenen, die dog daar na

N

s

DER

werden, ’t geen ook wel waar zou ge-Ar 162.
vorden zyn, indien de Javanen een Hol-

lands hart, en beleid , gehad hadden; maar
met hoe veel wysheid en beleid de on-

bevreesdc Heer Koen dat zwaar leger afgewagt, met hoe veel geduld, als een andere Hollandze Fabius, hy den vyand verbroken, met hoe grooten dapperheid hy die

pas opgelokene stad met zoo weinig krygsknegten en borgers tegen zulken verbaa-

zende magt verdedigt, en wat hy ook ver-

der, als die Keizer ’s jaars daar aan Ao. 1629
dit beleg hervatte, verrigt heeft, isal be¬
vorens onder de zaken van Java omstan-

dig gezien

zouden uitgekomen hebben, op de mouw

Niet lang na zyn aanwezen op Batavia

te spellen; een bedryf, ’t geen geenzins

zogten de Bantammers, met welke wy in

oorlog waren, hem van kant te helpen.
Cy zonden ten dien einde eenige vaartuia
gendeel werk daar af maken, om door gen met fruien, ryst, en andere waaren

met de voorzichtigheid of gewoonte van

die Heeren overeen komt, maar die in te-

hun wys beleid zelf de minste schynbaar- geladen, alle de welke hun geweer aan de
heden van aanstoot weg te nemen, en in

boom afgenomen, hoewel daar na bevon-

al hunne bedryven zoo opregt en eerlyk

den wierd, dat zy een dubbel stel, onder

te handelen, dat zy hen noit schamen die

de bodem der praauwen, in dikke bam-

des noods, voor de gansche wereld open

boezen verborgen hadden. Dus quamen

zy by de Vesting leggen op de markt-plaats
Dierhalven besluit ik met de meeste meenende den Oppergebieder Roen, die

te leggen.

schyn van waarheid, dat de Heer Koen

alle avond by den Hoofdman der Chinee-

in ’t openbaar, en (gelyk de Heer Velius

zen ging, waar te nemen; dog hun toeleg was ydel, alzoo by met zyn 10of 12
Helbaardicis voor, en 25 Musquettiers

wel zegt den 19 Maart Ao. 1627 , nu 40

jaren oud, na drie jaar en een half t'huis
geweest, en ondertusschen getrouwt te

van agteren, zoodanig gedekt was, dat zy

zyn op’t schip de Gallias van Hoorn, heb-

hem niet dorsten aandoen. Zy deden die

hende meer andere onder zyn vlag, met zyn
Gemalin en veel van zyn vrienden, weer

staken een Fransman, en den opziender der

nagt met hunne pieken nog een uitval

na Indien vertrokken is, alwaar hy ook

markt dood, en ontvlugteden het toen

zeer gelukkig ontrent in 6 maanden tyds

na de Engelze zyde, daar de stad open

gekomen, en den 27 September aange

lag.

land zynde, hetopperbewind van den Heer

De Heer Koen, van dit alles berigt be-

de Carpentier op den 30 der zelve maand

komen hebbende, liet de vaartuigen door-

weer heeft overgenomen.

Niet lang na zyne aanlanding deed zig
een donkere wolk over Java op, die bui-

zoeken, en vond nog twee van deze zamenzweerders. Dus ontquam die Heer
dien dans wel, maar de Hoofdman van de

Vesting Batavia, Adrizan (mogelyk Pal
ten alle tegenspraak weer de tegenwoor
digheid en ’t krygs-beleid van dezen grooten genaamd) wierd doodelyk gewond. Hy
Oppergebieder in die gewesten vereischte : wierd ten eersten gewroken, dog de Jawant Ao. 1628 quam de Keizer vanJa¬

vaan, die hem getroffen had, meteen pick

va, van de Javanen Soesoehoenan ge-

door een van onze Soldaten doorstooten

naamd, onverwagt met een magtig leger zynde, palmde die piek onmiddelyk daar
(zoo men wilde) wel van honderd, of ten op door zyn eigen lyf, en zou nog een anminsten negentig duizend mannen voor der Soldaat er mede om hals geholpen

Batavia, belegerde die stad, en bragt, ge
lyk uit ons vorig verhaal reeds gezien is
door zyn ontzaggelyke magt, onder die
nieuwaangequeekte borgery, en veel be¬
dienden der E. Maatschappy in deze pas uit

heoben, zoo men hem door een tweede

en doodelyker steek niet voorkomen, en
uit de wereld geholpen had.

Voor hoe verre de Engelschen dehand
hier in gehad hebben, zullen wy al mede

by ’t verhaal van Batavia’s beginzelen aanhalen. Alleen moeten wy nog zeggen,
dat de Javanen lang te vergeefs met verbuiten de stads-gragten bedorven, alle toe¬ raad weder op zyn leven aangelegt hebvoer hen afgesneden, en zich zelven in de ben, waar van hy Ao. 1628 dooreen Chistad met zoo weinig volk in het uiterste neeschen jongen gewaarschouwd wierd,
de modder opgerezen stad, een groote
schrik en verslagenheid, te meer, alzoo zy
voor eerst de schoone huizen en thuinen

gevaar zagen, om in korten door zoc tot dat die wakkere Heer Koen in ’t eingrooten menigte overrompeld, en zonder de van die tweede belegering na een bestier
van 2 jaten min 10 dagen, den 20 Sepeens wapenen te gebruiken, vertreden te
ten¬
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A 1623. tember 1629, nu 42 jaren, 6 maanden, zeer verre beneden hem was, en die maar Ae 1619.
en 12 dagen oud zynde, zeer schielyk tot

een stem in den Raad had, zou hebben

droefheid van velen in zulk een bekommer

konnen opvatten, dat die bequaam zougewecst zyn hem de dood te veroorzaken.

lyken tyd, ’snagts tusschen twaalf en een uur,
na dat hy ’s avonds nog aan tafel gewecst

Dierhalven is het allerwaarschynelykst,

was, en zoo als hy over dag 't leste werk dat hy, nu al lang aan de perzing (een
aan de sterkten had laten metzelen (zoc ziekte die duizenden in Indiën in korten

tyd wegslecpt) gegaan, en daar door allengskens zyn kragten verloren hebbende,
overleden, en dus met veel eer en een on- alleen door gebrek der zelve schielyk ge-

zyn reisgezel, de Heer Opperkoopman
David Pieterszoon de Vries, klaar zegt)
sterffelyken naam in zyn graf nedergedaalt

storven is, zoodanig egter, dat hy (gelyk

en op den 22 in het Stadhuis van Batavia
(’t geen toen ook voor hun kerk diende

men van zulke lieden in die ziekte wel

zeer statelyk, en net al de vercierzelen,

aan tafel te komen zoo weinig uuren voor

prigt en cerbewyzen van een Oppergebie.

zyn dood, nog als een groote flikkering

der van Indien, begraven is, zynde de eer-

van die kragten seven als een kaars, die al

meer ziet) op dien zelven avond met nog

ste Opperlandvoogd, die op Batavia, dog in de pyp brandende, in haar einde nog
de tweede, die in Indien gestorven is
wel een groot, maar kortdurend licht
geeft) vertoont heeft. Van zyn zitten ’s aDaar zyn'er, die meenen, dat zyn schielyke dood door de loop, waar aan hy al

vonds aan tafel spreekt de Krankbezoe-

lang gegaan had; maar anderen, dat die

door een schielyk berigt op den 20, wegens

ker Zeger van Regteren fol. 26 in zyn
Reyze, daar byvoegende, dat als hy den

de komst van de Heer Specx, en van dat hy

23 Scptember 1629 voor Batavia op de

al in de Straat Sunda was, veroorzaakt is;

Recde gekomen was, de Oppergebieder

en dat hy van enkele schrik voor hem zy

an Pieterszoon Koen twee dagen te voren, en dus na zyn zeggen den 21 's a-

gestorven, vreezende, dat die Heer by
zyn komst op Batavia, niet nalaten zouzig
aan hem over zeker groot ongelyk zyne

zeten hebbende, ’s nagts tusschen twaalf en

vonds nog kloek en gezond aan tafel ge-

bastaard dogter Zara Specx, aangedaan

een uur overleden is: Welk verhaal van een

te wreken. Deze dogter was door zekeren
Pieter Kortenhoef beslapen, en dit by de

zoo net niet wist, volstrekt met het ver-

Heer Koen, een gestreng man, zoo qualyk genomen, dat hy haar zaak daarom in

gewezen Bestierder van den handel in Su-

handen van den Advocaat Fiscaal, Antoni

ratte (of zoo by zelf zegt, van Persien,

van den Henvel, over gaf. De Fiscaal

man, die maar pas in Indien quam , en alles
haal van de Heer Pieter van den Broek,

Arabien, en Indien) en toen by ’t sterven

eischte dat zy levend in een zak gestoken

van de Heer Koen tegenwoordig geveest

en (schoon zy maar 13 jaar oud was ver-

zynde, te veel, dan dat men dat zou kon-

dronken, en dat hy, schoon maar 27ja¬

nen aannemen, stryd; want die Heer

ren oud, opgehangen zou werden ; dog zy

(en ook David Pieterzen de Vries, toen daar

wierd gedoemd, om openbaar door Beuls
te werden, gelyk dat gewysde van den

mede tegenwoordig, en zyn reisgezel geweest zynde) zegt klaar in zyn Reis-beschryving fol. 128, dat de Heer Koen

Raad van Justitie ook door de Heer Koen

niet op den 21, maar op den 20 (gelyk de

goedgekeurd, en aan haar beiden uitge
voerd is. Dit was wel cen gewysde bui-

Heer Velius al mede zegt) en niet na dat

ten wederga, over deze Zara Specx (Staat-

gezeten maar na dat hy lang aan de loop

handen gegeesseld, en hy om onthoord

hy ’s avonds nog kloek en gezond aan tafel

dogter van de Heer Koen’s Gemalin) maar

gegaan had, ontrent twaalf uuren in den

wie zal gelooven, die de Heer Koen uit

Heere gerust is, voor reden van wetenschap gevende, dat hy, wanneer die Heer

zyne heerlyke bedryven maar van verre

groot de magt van een Oppergebieder van

begraven wierd, de sporen gedragen, en
al de statie der begraaffenis bygewoond

Indien boven die van een Ordinaris Raad

heeft, gelyk toen ook ter eere van de Heer

van Indien hoedanig de Heer Specx toen
uitquaim) en hoe ontzaggelyk een Heer van

Koen al het kanon,dat den vyand beschadigen kon, op alle punten en sterkten af-

dat Opper-ampt voor al de Leden van die

geschoten is.

kent, en die maar eenigzins weet, hoe

aanzienelyke vergadering der Raaden van

Dit zeggen van de Heer van den Broek

Indiën is, buiten dat zyn schryven aan de

werd ook versterkt door ’t geen wy by de
Heer Velius in zyn leven lezen, zeggen-

zeventienen in ’t gemeen veel ingang bo

ven dat der Raaden in 't byzonder by die de, dat de Heer Koen nog daags te vo-

Heeren heeft, wie, zegik, zal gelooven
dat hy, die voor geen leger van honderd
duizend man, nog voor de vloot der En-

ren met zyn zwak lichaam op de galdery
boven zyn wooning geweest is, om van
daar met een verrekyker des vyands le-

gelzen, noo voor geen magt van de Ko-

ger, en werken van nadering, te ontdek-

ning van Bantam vreesde, zoo grooten

ken.

vreeze voor een man, die in rangen magt

Het schynt my toe, dat diergelyke ver¬
Nn 3

halen,
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1629. halen, als of Koen door schrik voor de
Heer Specx wegens het voornoemd geval,

andors nog gezond zynde, gestorven ware, op het schip van den Heer Specx, die

men wel denken kan, dat geen groot vriend
van de Heer Koen om dat voorval geweest

is, en na zyn dood meer zeggen kon, als
by wel by zyn leven zou hebben durven
doen, zullen ontstaan zyn, en dat deze
Krankbezoeker dit zoo van hooren zeggen.

hoewel zonder eenige grond of kennis
van de Heer Koen’s dood, zal aangetekent

hebben; alwaar het maar om te toonen,

dat hy mede van ’t gevoelen van den vol¬

genden Oppergebieder de Heer Specx, met

s DER

N

den hebben, dit Graf-schrift verdient heeft : a- 1613.

Dit 'sKOEN, de Batavier, een paarel
aan de kroon

Van Holland, KOEN, de schrik van Brit,
en Indianen

Van Bantam, Bandances, Mataram, Dja¬
katranen.

KOEN, die de Maatschappygezet heeft
ophaar throon¬

KO EN in zyn naam, en bart, KOEN in
zyn heldedaaden.

KOEN zelf tot in zyn docd, met lauren
overladen.

F. V.

Hy, die de eerste Opperbestierder van zyne afIndiën op Batavia was, staat in de verga- beelding

wclke hy in eene vloot uitgekomen, en
dus ook een van zyn aanhang tegen dien

derzaal nevens de andere Opperbestierders,

van Koen was; verzekerd zynde, dat

met een lob of kraag om den hals, en een

een doode Leeuw, hoe hard men hem

Japanze rotting met goud beslag in de hand,
na ’t leven uitgeschilderd, gelyk wy hem

treft, niet byten zal, en dat de levende
veel meer te vreezen is.

Hoewel de Heer Koen nu voordien tyd
in ’t Stadhuis begraven was, is egter zyn

hier by de letters N. N. vertoonen. Ool

heugt het my, dat ik hem in Banda in de

gebeente in dat graf altyd niet gebleven,

Vesting Nassau, in de groote zaal, en met de
zelve dragt, als in welkc men hedendaags

maar, na’t voltojen van de Hollandsche of

nog de Helbaardiers van den Opperbestier-

Nederduitsche kerk in de stad, inde zel

der ziet, te weten, met een geel damast

ve overgebragt, alwaar zyn grafen wapen,

wambasje, en een wyde gecoulcurde brock

zynde een Calappus of Cocos-boom (niet in

met linten, na ’t leven uitgeschilderd ge-

quartieren verdeelt, alzoo hy zyn adel daar

zien heb

in noit gestelt had) maar enkel en recht

overeinde staande, met de verdere cieraden van een Oppergebieder van Indien, als
’t zwaard, de schede, spooren, handschoe

nen, enz. ’er ter zyde hangende, boven
het gestoelte van de Gemalinnen van de
Heeren Raaden van Indien, aan de Zuid-

Hy was schraal van lichaam, en, zoo de
Heer Velius zegt, van een meer als gemeene lengte, bleck van verwe, mager
van aangezigt, en wiens oogen diep in zyn
hooft stonden.

Een man van weinig woorden ; zeer ingetogen , die zyn voornemens zeer wel wist

zyde der kerke, te zien zyn.

te bedekken, gansch voor geen uiterlyke

Hy was een opregt en eerlyk man, voor
zigtig in zyn ondernemingen, zeer kloek-

pragt, en daar door wel gering en kleen
in ieders oog, maar ondertusschen groot
van moed, van de goeden bemind, van de

moedig om die uit te voeren; maar in ze

kere gevallen vry wat streng, voor al on-

trent die genen, daar hy wat tegen had (een

juaden gevreest, en de behandeling, zoo
van’t gerigt, als van het borger-bestier,

gebrek, dat men ook zelf in de verstan-

zorgvuldig bewarende.

digste lieden vind) waar van hy preuven

Hy was zeer matig in spys en drank

gegeven heeft, in't geval van die dogter
van de Heer Specx, ontrent welkers straffe hy grootelyks, zoo by den eisch van den
Advocaat Fiscaal, Antom van den Heuvel

onvermoejelyk en onverdrietig in arbeid,

als by de behandeling van de voorzitter in

ook vaardig in ’t uitvoeren, en, hoewel

den Gerichts-Raad der Vesting Batavia

hy zyn gebreken had (waar in wy hem niet

wist zig in alles zeer wel te redden, hield
van geen talmen, in alle voorvallen noit

om raad, of om de uitkomst verlegen, en

de Heer Pieter Vlak, mede gewerkt schynt

verschoont hebben, anderzins vry van vele

te hebben, en waarom die twee Heeren

andere menschelyke gebreken, en, met een

naderhand onder Specx nog veel hebben

woord, een man, op welkers vastgelegde
gronden zyn opvolgers niet min gelukkig
Daar beneven heeft hy ook vry wat drift voortgebouwt, en aan de Nederlandsche
voor zyn stad en landslieden, meer dan Oost-Indische Maatschappy naderhand gevoor anderen, betoont; maar de diensten, legenheid gegeven hebben, dat zy zoo
moeten lyden.

die hy de Nederlandsche Oost-Indische
Maatschappy, en ons land, in zyn leven ge
daan heeft, zyn zoo groot, dat een be
scheiden man, die zeer licht over ’t hooft
zien, en met my bekennen zal, dat hy op

zeeghaftig over zoo veel Vorsten van het

zyn zark, of veel liever in de gedagtenis en

ningen, maar zelf ook aan die gevreesde Opper-Keizers van Java of Matararn, na haar

herten van allen die een ongeveinsde en on-

partydige agting voor zyn groote heldenda

Oosten heeft gezegenpraald, en van die allen als aangebeden, en haar zedert van zelf

de magt in handen gevallen is, om de kroonen en ryken niet alleen aan verscheide Ko-

zin uit te deelen, en een groot gewigt daar
aan toe te brengen.
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Ao. 1629.

VYFDE HOOFDSTUK.

Ao. 1629.

VEt leven van de Heer Opperlandvoogd Jacques Specx. Zyn afbeelding.
Tven van de Heer Opperlandvoogd Henrik Brouwer. Zyn afbeelding.

Het le-

Het ieven

van de Heer Opperlandvoogd Antoni van Diemen. Afbeelding van de Heer van Diemen.

HET LEVEN VAN DE HEER
OPPERLANDVOOGD

JACQUE
Het leven
van de

DE Heer Jacques Specx, is gesproten uit over de zaken van den handel van Japan en

D Brabant,doch geboren te Dordrecht,

Heer Op ter gelegenheyd dat zyn Vader om de verperlandvoogd
Jacque

Specx.

3SPECX.

China te hooren, alzoo de handel van Japan door hem allereerst opgeregt, en waar

volging na die Stadt gevlugt was, en van een
bekende Familie, alzoo zyn Ed. Grootva

in hy door den Opperkoopman Pieter
Zegerszoon (die Ao. 1611. met het Jacht

der Raadsheer, en des zelfs Suster Abdisse

de Brak van Patani derwaards met hem

van ’t Klooster te Florival, geweest is.
Zyn Ed. was getrouwt aan Jonkvrouw
Maria AEdilia Buis, Dochter van den Ed.

vertrok) zeer ondersteund, gelyk hy ook
de bouwer van onze Logie aldaar in Firando geweest is.

Heer Raadpenzionaris Buis , Heere van

Niet lang daar na schynt hy met ac

't Huis te Vliet, en Sevenhoove, by de

vloot van Ao. 1627 of 1628 na ’t vaderland

welke zyn Ed. geprocreëert heeft, twee

vertrokken te zyn, alzoo hy zeer kort na-

Kinderen , een Zoon en een Dochter.

derhand weer uitgekomen is.
Hy voer in het jaar 1629. den 25 Januari

met naame Johannes, en Maria Specx; hy
trad ten tweedc Huwelyk met Jonkvrouw

op het schip Hollandia, met zyn Gemalin

Doublet, Dochter van den Heere van St.

en zusters, als Zeevoogd der vloot, met de

Anneland. Beyde zyne kinderen zyn tot titel van eerste ordinaris Raad van Indien.
Utrecht getrouwt , de Heer Johannes en met uitdrukkelyken last der Heeren ze¬
Specx, met Jonkvrouw Anna Maria van ventienen, by hun schryvens van den 25
Lennep, by de welke zyn Ed. verscheyde October 1628, om de naaste in rang aan
Kinderen gehad heeft ; doch alle dood. den Oppergebieder te zyn, weer uit Texel,
Jonkvrouw Maria Specx, trouwde met by zich hebbende 4 Jagten , te weten
de Heer Bartholomeus de Gruyter, Heere Oost-zaanen, West-zaanen, Broechervan Groenewoude, en Borgermeester der

haven, en de Beets.

Stadt Utrecht, by den welken zy gepro-

Met deze liep hy den 28 Januari in

creëert heeft veertien Kinderen, daar on-

Duins ten anker, en vond daar nog drie

der agt Zoonen, meest in den Oorlog Zeeusche schepen ,Prins Henrik, Ter
van het jaar 1693. en 1695. gesneuvelt.

Waar voor hy in Indien allereerst quam,

Goes, en ’t jagt Soutelande, die de reize
onder zyn vlag mede stonden te onderne-

met wat schip, van wat kamer, of op wat men, en tot zyne vloot behoorden
tyd , blykt my nergens ; doch ik zie,
dat hy Ao. 1609. als onderkoopman met

Hy had het ongeluk van, door harde
wind en verandering van stroom, het schip

het schip de Griffioen uitgekomen zynde, Westzaanen zoo hartelyk voor de boeg te
in Japan nog in dat zelve jaar als eerste dryven, dat hy den laatstgemelden bodem
Hoofd, en Opperkoopman geplaatst is, zyn boegspriet, galjoen, en de eene hand,
daar hy tot Ao. 1613. gelegen heeft,

en

of lepel van het tui-anker deed verliezen.

toen door de Heer Henrik Brouwer tot

Na herstelling van die schade, liep hy
Ao. 1614. vervangen is, na welken tyd hy den 17 dito met die 8 schepen uit Duins
daar weder ( waar van wy nader onder de in zee. Den z2 dito deed ’t jagt de Beets,
stoffe van Japan spreken) Opperhoofd van met een rol doek uit de mars te laten waeAo. 1614 tot 1621. gewecst, en toen na jen , een zein, dat het in nood was, om
Batavia vertrokken zynde, Ao. 1622 voor- dat zy een lek hadden, waar door zy vrees-

zitter van Schepenen wierd , dat hy tot
den 9 September bleef, wanneer hy ex-

den schip en volk te verliezen, hoewel dit

traordinaris Raad van Indien geworden is.

verder van geen gevolg geweest is.
Sen 7 Maart ontdekte hy ontrent For-

Den 14 April 1622. hadden de Heeren

teventura, een der Canarische Eilanden,

u

zeventienen hem, toen nog Commies of een Spaansche Bark , die door het schip
West-zaanen vervolgd, veroverd, en in

Opperkoopman na hunne gedagten daar
zynde, al van Firando met ernst ontbo
den, en deden dit weder Ao. 1626. vor

de vloot by den Zeevoogd gebragt wierd.

derende nevens zyn Ed. ook de Heer Mar

zems in , waar van 'er de Zeevoogd ee-

Men vond ’er 7 Spanjaards, en zooo braa-

tinus Sonk, om hun mondeling bericht nigen voor zig uit nam, de verdere over de
vloot
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Ao 1629. vloot verdeelen, en toen die gevangens met
die Bark weer varen liet.

Hy geraakte met zyn vloot den 22 en

23 dito ten deelen aan St. Vincent, ten deelen aan St. Antoni, twee der zoute Eilan-

den, tegen over malkanderen leggende,

NS DER
Op deze woorden wierd hy aanstonds Ao. 1629.
gevangen genomen, na den Zeevoogd ge
bragt, en, na rype overweging,

en tot

afschrikking van anderen, gevonnist om levendig in zee geworpen te werden, het

welk ook den 16 May op ’t jagt Ter Goes,

ten anker

na dat men hem eenige kogels aan de bee-

trokken de Schepen, Prins Henrik, en ’t

nen gebonden had, geschiedde
Den 7 Juny quam hy met de vloot digt

jagt de Beets, den 24 Maart van St. An-

onder het Eiland Tristaon da Cunha, liet

Terwyl hy zelf aan St. Vincent lag, ver-

toni, daar zy maar weinig uuren lagen,

den 8 de boot uit zetten, om te zien na

West-zaanen, dat den 23 van St. Vincent

anker-grond; dog men vond daar niet dan
hooge, steile, en woeste klippen, en men

na Indiën. Ondertusschen lichte het schip
na St. Antoni met die 2 schepen gezeilt,
en ’t jagt Zoutelande gevolgt was, na drie
uuren leggens aan de laatste plaats, zyn

dekt.

anker ook, om wat digter onderde wal te

der goede Hope af, alwaar hy den 24 di-

zag een hoogen berg, nog met sneeuw beHy liep derhalven weer na het hoofd

komen, en terwyl zy aan ’t laveeren wa- to aanlandde.
Elf dagen daar gelegen hebbende,vCr¬
ren, rackte het jagt Soutelande door de styve koelte aan de grond,en stiet in korten tyc zeilde liy met de schepen Hollandia Ter
in stukken; dog 't volk, in de boot met

Goes, Oost-zaanen, en West-zaanen, uit

groot gevaar aan West-zaanen gekomen.

de Tafelbaei na Batavia, zag den 9 July

wierd, nevens de goederen, ten grootsten
deele geborgen, en verder op de vloot ver-

7Spaansche schepen, en daar onderd of ;
Galjoenen, die hy, alzoo zy hem veel te

deelt , na dat men ’t overblyfzel van het

sterk waren, en hy maar een groot schip

agt verbrand, en ’t geschut vernagelt had
Den 9 April vertrok hy met de 6 an

dere schepen van daar, zonder dat 'er tot
den 9 May iet aanmerkenswaardig voor-

met een laag geschut, en drie kleene jagten had, ontzeilde

Hy liep voor de wint af, het geen zy
merkende, hem na-zeilden, alles, wat

viel, maar op de laatstgemelde dag vond

goed doen kon, byzettende, maar de Heer

men aan de kajuits-deur van het schip Ter

Specx hen te gaauw in ’t voorzeilen zyn-

Goes een briefje van dezen inhoud aangeplakt , Ey aldien gy ons geen meer water

de, waaren zy genootzaakt, te meeralzoo

wild geven, als wy nu hebben, zal ik ma¬

hun voorzeiler door de sterke voortgang
zyn grooten steng brak, hem te veilaten,

ken, dat gy alle zult sterven.

zonder dat 'er verder iet aanmerkenswaar-

Hier over ontstond in dit schip aanstonde
een groote beweging, en oproer, alzoo

dig op die reize voorviel, dan alleen dat
pt schip Hollandia de Fiscaal Rooze

men niet wist, wie dit geschreven, en je-

den 18 Augustus, en den 5 September de
Schipper op ’t zelve, Adriaan Smal, over¬

der zyn leven nog te liefhad, om het door
vergift, of ’t vuur, te verliezen.
Men liet ieder zyn hand, en schrift ver-

leden is

Wanneer hy op Batavia gekomen zy,

toonen, om daar uit, ware het mogelyk, daar over vind ik verschillende gevoelens
Zommigen zeggen den 23, anderen den
den dader te ontdekken ; dog dit was te
vergeefs, en gaf geen ligt aan die zaak.
21 September 1629; maar allen komen zy
daar in overeen , dat hy 2dagen na de Heer
De breede Raad wierd daar op, by vertoog van de overheden van dit schip, aan Koen’s dood daar aangeland is , weshal-

des Zeevoogds boord beroepen; dog, des

ven wy met de meeste schyn van waar-

avonds weer gescheiden zynde, wierd al

heid zyn komst aldaar op den 22 dito stel-

leen bezorgt, dat 'er in dat schip die nagi
van alle man, zoo voor de Constapels ka
mer als over al, voorzichtige wagtge-

Aangezien nu de Heer Koen overleden.
hy op die dag van zyn komst ook eerst be-

houden wierd, om dat men niet wist, wit
men voor vriend, of vyand, aan te zien had.

uitdrukkelyk by hun schryvens van den 25

Dit dus tot den 1i dito ’smiddags geduurd hebbende , daagde zeker quartiermeester, Harmen Jacobszoon genaamd
op, die, zich nietlanger hebbende willen

len.

graven, en by de Heeren zeventienen wel

October 1628 belast was, den Heer Specx
de naaste rang aan de Heer Koen te geven,
is hy op den 25 (zoo de Heer van den Broek
getuigt) met eenparig goedvinden der Hee-

verbergen, eindelyk zei : Hoord mannen, ren Raaden, by voorraad, en tot nader
Ik ben de man, die ’t briefje geschreven,

schryvens der Heeren zeventienen, tot ze-

en aan de kajuitgeplakt heb, al zouik daar-

vende Oppergebieder van Indien aangestelt.

om sterven : want beter een korte dood, dan

en naderhand goedgekeurt, krygende zy-

alle daag van dorst te versmagten, aange
zien het my onmogelyk is, om van vier muts¬

ne commissie of bevel-brief mede van de

algemeene Staaten der vereenigde Neder¬
jens water, die wy dagelyks maar hebben, landen , van zyn Vorstelyke genade Frehet lyf te houden.

derik Henrik, Prince van Oranje, en de
Hee-

R

1—

a

—
u

ae

Testa

ae

a

aas

11

B

7

—

LT

220
1—

r

2164

amnond CCy-

—

K
—
2

ldems

dr

d.

r
ATT
1

-

LT
-

5

GouuvExmeut. Gnenae

7

-

20

TT

8

2

a
—

K

T
;

TL

-r

;
2
LN
GBnAe Ct G OL.ertideT.PLD

T

A—

2

2

—

Vee

r

Ach.

—

—

Vy ct eesen e tctent221

-

aert

1i

E.

O Ct TLT

2

OPPERLANDVOOGDEN. 289
Ao 1629. Heeren zeventienen, dit welker naam hy van voren en aan de mouven, na de ou- Ao 1629.
zelf ook bevel-brieven aan anderen, voor

de wyze, hebbende een kleen befjc aan,

dat hy nog eens geedgekeurt was, uitge- en een fraeje riem om ’t lyf. Hy was zwart
geven heeft, gelyk wy ter plaatze, daar wy van hair, baard, en oogen, dik van kneden Heer Pieter van den Broek als eerste
vels, met een kleen gramschapie, bleck,
grondvester van den handel in het Roode en wat scheutig, dog glad van aangezigt,

Meir, Suratte, en Persien beschryven, spits van kin , vry kaal van voorhooft;

en na gissing, nietboven de 46 of 48 ja¬
ren oud, toen hy vertrokken is.
Wy hebben dien Heer ook met dit gebekommerlyk gewrigt des tyds , dat de
breeder zien zullen.

Deze aanstelling geschiede juist in dat

Soesoehoenan, of Keizer van Java, Bata-

via voor de tweede maal belegerd, hoewe

ring vers, in opzicht van zyn groote verdiensten , willen vereeren.

de Heer Koen voor zyn dood op alles zoo
goede zorge gesteld had, dat 'er geen zwarigheid was, om hem daar in te vervangen.

Het sier gelaat van SPECX, Matarams
grootste schrik.

Wat nu de Heer Oppergebieder Specx Dien Held vol moedigheid als de oude Bata¬
verder tot voleinding van dit gevaarlyk be-

leg, tot verdediging van de stad, en tot
het verdryven van zulken ontzaggelyken
en gevaarlyken vyand , gedaan heeft,
hebben wy omstandig gezien ter plaatze,

vieren.

Vertoont zich hier, toen hy verdreef die monsterdieren

Van Java, alleen maar door zyn blikze¬
mende blik.

daar wy van de zaken van Java, en van

Geen wonder, dat de Moor zyn reeds gefnuik-

het beleg dezer stad in het byzonder ge
sproken hebben.

Voor SPECX liet hangen; noit gewoon ci-

Het gene die Heer hier ontrent als een

te wieken

SPEK te rieken.
F. V

voorzichtig en dapper krygsman verrigt
heeft, meene ik het voornaamste helden-

stuk te zyn , ’t gene hy bedreven heeft:

Hoe lang hy hier nog geleeft, en waar

want ik weet niet, dat 'er, gedurende zyn hy zich ter neder gezet, of wat hy vorder
opperbestier, eenige landen veroverd, of verricht heeft, is my onbekend; dog hy
eenige verdere zaken voorgevallen zyn, heeft een dogter nagelaten, Maria Specx
waar in hy blyken van zyn helden-moed genaamd, die getrouwt geweest is met de
heeft konnen geven; zoo dat hy het ver- Heer Bartholomeus de Gruiter, die Ao
dere van zyn tyd alleen besteed heeft, om 1643. Opperhoofd van Mazulipatnam, en
den handel der Maatschappy, als zynde het

in later tyd, volgens ons vorig bericht,

voornaamste het geen hem te betragten

Heer van Groenewoude, Raad, en Bor

stond, inet veel wysheid en beleid op de germeester van Utrecht geweest, en 1685.
gronden, by zyn voorgangers gelegt, tot overleden is.
het meeste voordeel van de zelve voort te

zetten ; waar toe men ook brengen moet
de contracten en verbonden, met de Indi-

Van nog een andere bastard-dogter van
zyn Ed. die dat zeldzaam geval met eenen

Pieter Kortenhoet gehad heeft, hebben wy

sche Vorsten door hem gemaakt, gelyk in ’t leven van de Heer Koen gesproken,
met Hhamza, Koning van Ternate 1630. alleen ’er maar byvoegende , dat dit daar
waar van wy onder de zaken van dat Ryk na by zyne regeering nog veel spels tusnader gesproken hebben.
Dit hoog en gewigtig ampt nu jarer

schen den voorzitter in ’t Gericht, de Heer

op den 3 December (zoo anderen willen

gezeten, en zyn dogter, zonder eenige ag-

den 4) met zyn huisgezin op ’t schip Prins
Willem, en nog schepen (hoewel de

ting voor zyn persoon, over een geval,
diergelyke straf geenzins verdienende,

vloot daar-na 7 schepen sterk wierd) na

schandelyk mishandeld hadden. Ik heb-

het Vaderland vertrokken. De Heer Brou

be de goedkeuring van de Heer Koen, op

Viak, den Fiscaal van den Heuvel, en
min 18 dagen met veel lof waargenomen Doctor Bontius, gegeven heeft ; met wel¬
hebbende, is hy op den 7 September 1632 ke hy ook niet wilde ten avondmaal gaan,
door de Heer Brouwer vervangen, en om dat zy over die zoo onregt vaardige zaak

wer deed hem tot in de Straat Sunda uit-

maandag den 5Juny 1629. over dit vonnis
gelei, en zyn reize verder tot het Vader- gevallen , onder myne papieren leggen.
land volbragt hebbende, beloofde hy aan zoo dat ik met verzekering van die zaak
’t volk van de gansche vloot drie maanden spreken kan. Het luid aldus:
Zyn af-

soldy meer voor ’t agterom zeilen.
Hy hangt in de voornoemde vergader-

beelding

zaal mede na ’t leven uitgeschilderd; en wy
toonen hem u hier by de letters P. P. na

Maandag ady 5 Juny 1629.
Alzoo aan den Ed. Heer Gouverneur

L Generaal by den President van den agteen rok, of wambais, met goude knopen 27baren Raad van Justitie te kennen ge-

die schildery afgemaald, in het zwart met

OO

geven

LEV
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Ao. 1632., geven was de sententie by gemelden

277

stellen, ofte da- k verstaan zal hebben, Ao 1632.

Rade van Justitie tegens de persoon van

77

dat alle de reste, gelyk dien grootsten

27

Pieter Jacobszoon Kortenhoef van Ar

racan, en Zara Specx, staatdogterken
van zyn Edelheids Gemalinne gepro
73

nuntieerd, heeft zyn Edelheid na voor-

77
2.

27

7

schender en moordenaar van zyn eigen
bloedverwant, een schandelyke dood,
of als hy Du Gardyn aan de Spaansche

27

27

gaande serieuse overweging van het ge-

pokken gestorven, en voor den duivel,

passoerde met advys van zynen Rade

haren meester, zullen gevaren zyn. De

geapprobeerd de eenstemmige advyzen.

ganst, die ik tot u Ed. dogter Zara, die

by de Raadspersoonen van ’t voorsz

ik wel gewenscht had voor myn nicht

37

collegie over het begane delict gegeven,

als namelyk, dat gemelde Pieter Jacobs
zoon Kortenhoef met den zwaarde ge
straft zal werden , dat 'er de dood na
23volgt, met confiscatie van alle zyne goe-

deren, en Zara Specx in ’t Stadhuis me
open deure wel strengelyk gegeesselc
73 zal

werden, en is dien volgende gear-

37 resteert,
33

moorder ,« en dien Dirk du Gardyn,

dat men op morgen met de exe-

cutie zal voortvaaren.

Actum in ’t Kasteel Batavia , datum ut

te mogen aannemen, en noffens myne

voornoemde neve veel goeds te doen,
in de plaatze van myn broeder zalr. en
20

de deernisse die ik met haar hebbe, en

niet alleenlyk de vrienden, maar alle
soorten en qualiteiten van menschen,
heeft my dezen doen aan uwe Ed. schry37 ven, dewyl ik, nog geenige menschen
hier te lande en twyffelen, ofte uw Ed.
zal in alle manieren na vaderlyken aard
genegen zyn en zoeken het zelve ongelyk op het hoogste te wrcken, zoo

hebbe ik goedgevonden, zoo veel my

supra.

En was getekend

JAN PIETERSZOON KOEN.

voor dees tyd doenlyk, uw Ed. daar
inne de behulpelyke hand te bieden,
77

uw Ed. by dezen overzendende Copye

2

autentyk van zekere consultatie by vier

27

voortreffelyke onpartydige Regisgeleer-

PIETER VLAK

den, die dog niet gaarne tegens undere
Regtsgeleerden, byzonder in dusdani-

27

Om verder licht over de zaak van dezen
Kortenhoef te bekomen, heeft men maar

den volgenden brief van zynen oom Kor-

ge gewigtige zaken zouden adviseeren

77

onderteekent; uit de welke uw Ed. zal

77

konnen zien, dat de godlooze Regters,

77

niet waardig Regters, maar moorders

tenhoef, gewoond hebbende tot Amster

7

dam te lezen, een zeer echt en zeldzaan

7

genoemt te worden, aan de voorsz. god-

papier , ’t geen wy dierhalven ook zeer

2¬

looze moorderye van mynen neef, en de

veel agten.

atroce injurie uw Ed. dogter Zara aan-

77

gedaan, verbeurd hebben lyfen goed,
zulx dat uwEd. naar het oordeel niet

3¬

Copye van een Brief, ge-

20

schreven aan den Generaal

77

Specx, die in de plaats van

33

den Generaal Jan Pieterszoon Koen is gesuccedeert
by wiens Gouvernement dii

volgende was voorgevallen

alleen van de zelve Rechtsgeleerden

als genoegzame actie heeft, dezelve in-

jurie, uw Ed. dogter aangedaan, en
27 ook de schade, die zy islydende, door
77

HEt heeft my en alle de vrienden al
hier overmaten zeer bedroeft te ver

staan de schrikkelyke en de deerlyke
moord, onder schyn van justitie aan mynen couzyn, Pieter Jacobsz. van Kor-

maar na het oordeel van alle anderen

Rechtsgeleerden en Rechters alhier meer

77

dien mynen neef, die voor God haren

wettigen man en verzorger was, haar

zoo boozelyk en moordadelyk by de
booswigten is ontroofd; zulks dat alle
hare goederen en middelen uwEd. mynoordeels niet genoeg en behooren te zyn,

tenhoef, een minderjarige Weeze, in omme de injurie van uw Ed. dogter te
beteren, maar behooren alle ’t zelve ools
den jare 1629. tot Batavia gedaan. De
met haar bloed te bekoopen, waar aan

grouwelykheid van de zelve moord me
de circumstantien van dien tegen uwe uwEd. de justitie zal voldoen, en daar
Ed. klagender wyze te verhalen, kan over by alle de wereid geroemd en ge

my niethelpen, nog troosten; maar dat prezen werden, als hebbende gedaan,
my soulageeren, als ik gelegenheid zal 3 ’t geene een eerlyk Generaal ten exembekomen hebben, omme myne gereg-

pel van andere diergelyke schandelyke

tige wraake tegens de moordenaars, die

77

als nog in ’t leven zyn, in 't werk te

77

tirannen, en een genereus gemoed over
zulken grooten schenderye van zyn ei-

77 gen dogter behoord te doen. Daar ter

Is onthalst, om dat by de nagenoemde Juf-

con¬

frouw ten huize van de voorsz. Generaal Koen had

beslape, niet tegenstaande zy malkanderen abso

luit geresolveert waaren te trouwen

Koen was drie dagen voor de kormst van Specx

op Batavia, geslorven.

VOOGDEN.

OPPERLAND
1652. contrarie alle Godzalige en eerlyke lui-

21 heid

den niet anders als een afschrik en gru-

wel van Indien zullen hebben, en ver-

291

zullen ook niet nalaten by alle gelegen- 1632.
de moordenaars, waar wy de zel-

ve zullen konnen vinden, ofte beko-

27

men, te vervolgen, en na hunne verdienste te doen straffen. Uw Ed. zal
reede op het gerugte, dat uw Ed. de believen mynent halven te groeten de
voornoemde uw Ed. dogier van u Ed. Heer Antoni van Diemen, mynen goe-

agtelyk spreken, indien uw Ed de za-

2

ke zoo laat henen glyden; gelyk dan al-

77

had verstooten, zoo erbarmelyk en veragtelyk daar van gesprooken werd ; maar

77

ik en kan niet gelooven, dat in een va
derlyk herte oit zoodanige gedagten zou-

den specialen vriend en speelgenoot, in2 dien zyn Ed. nog aldaar is, die in zulken gevallen uw Ed van de gelegenheit

konnen komen, om niet te helpen,

van de geconfisqueerde goederen , en
van de goederen, by mynen broeder

ik laat staan te verstooten, een dogter,

zalt. nagelaten, wel goed bericht zal

die zoo verongelykt is, dat alle vreem-

konnen doen.

277 den

lk ben van meening geweest de con¬

de, ja het gansche geunieerde land, ook
het Ryk van Engeland, en alle men-

schen groot en kleen daar van weten te

spreken en by meenigte met tranen de
grootste deernisse daar medc hebben en
betoonen.

27

Indien ik daar ware, ik verklare tei

goeder trouwe, zoo daar recht waar te

27

vinden , dat ik haar met alle myne middelen en vermogen helpen zoude. II
77

bidde, dat uw Ed. my believe de vriend-

27

schap te doen, en haar van mynent we

gen hertgrondelyk te groeten, en ie laten weren de deerisse, die ik met haar
7

hebbe, ook de goede wille en overgroo-

7

te genegenheid, omme my over haar

fessien en de godlooze proceduren, nef-

27

fens de sententie, met een verhaal van

27

77

de namen van de Rechters, en de deer-

lyke executie in druk re laten komen,
omme voor eerst de schelmen ten toon
te stellen; maar bevinde ’t zelve voor als
7
27

nog onnoodig, alzoo alle de wereld dit
moorddadig feit als voor een wonder van
wreedheid, by Neerlanders aan twee on-

2
21
7

27

mondige Weezen en getrouwde gelieven begaan, in schuiten, op wagenen,
banken, en maaltyden, malkanderen met

droeffenisse verhaalen en vertellen ; daar
dien Diederik Vlak, die een Krankbe¬
27

zocker van de straat riep, ten tyde als

ongelyk gewroken te zien. En zoo het

27 men het schaap ter slachtbank leide, door

tot eeniger tyd mogte gebeuren , dat zy

dien geen Predicant, om redenen, wil-

77
77

7
7

27
27

20

uit dat voor haar en my vervloekte land

wederom alhier in ’t Vaderland komen

mogt, dat ik met 'er daad en waarheid

daar van ik alle bescheiden en certifica-

haar zoo veel vriendschap en behulp-

tien hebbe, en niemand gebrek late lyden. Dien pokkigen hond moest, ten

zaamheid zal doen, als een oom zyne
wettige nichte doen zoude mogen.
En alzoo ik zeer bedugt ben, dat iemand van dic Creaturen, die den godloozen Jan Pietersz. Koen oppermoordenaar

27

77

77
27

77
27
27

77

27

77

77
27

tyde uw Ed. tedere dogter onschuldig
zoo deerlyk gegeesseld wierd, nog betoonen wreeder te wezen, als den beul

7

zelve, die gaarne haar wat verschoont

27

de laatste reize na Oost-Indien hebben

hadde.

7

gezonden, deze mynen brief zouden mo-

gen doen ophouden bidde ik gansch
vriendelyk, dat uw Ed. my met de eer-

ste gelegenheid believe te laten weten,
of uw Ed. dezen, en de gemelde con-

De ura ke Gods mogen de moordenaars niet ontgaan. Den brenger dezes,

die my belooft heeft deze getrouwelyk
aan uw Ed te behandigen, bidde ik dat

27

uWEd, in vergelding en recompense

sultatie, wel is ter hand gekomen.
7

Ook bidde ik, nademaal by de moor27

de mede gaan, niet vergeten word, nog
ook dien deugnitigen pokkigen Fiscaal,

dadige sententie de goederen van mynen
neef zyn geconfisqueert, dat uw Ed. believe my eens een pertinente staat over

te zenden, wat goederen dat dit zyn, en
met eenen ook eens te onderstaan, wat

27

van dien, believe vorderlyk en behul-

pelyk te wezen , dewyl zulks dog wel

is in uw Ed. vermogen, en my zal
daarom ook vriendschap geschieden, die
21
27
37
2

ik alle tyd na vermogen zal erkennen.

Ik hadde, verstaan hebbende met de over¬

komst van de schepen de voorsz. deer-

27

goederen myn broeder, Jacob Korten-

lyke moord en schenderye, de goede-

77

hoef zalr. heeft nagelaten, daar van wy

ren van alle de moorders doen in arrest

37 wel eenige, dog geen pertinente verkla7
27

ringe en betaling hebben bekomen; waar
mede uw Ed. en inzonderheid met de

onschuldige dood van myn neef, en

nemen, in meening van daar op te procederen, voor zoo veel onze schade

27

20

door de confiscatie aanging, maar nade-

maal de Bewindhebberen ons alhierzoo
veel penningen hebben laten volgen, als
27 de injurie van uw Ed. dogter wettelyk
27
te doen straffen en beteren, uw Ed. my
wy gereeds bewyzen konden, dat onder
27
27
inzonderheid, en alle onze vrienden en
de confiscatie waren betrokken, te we¬
2
77

77

geslachte, ten hoogsten tot uw Ed. dien-

ste zal verobligeeren, Ik, en de myne,

ten, 2500 gulden, gekomen van myn

77

broeder zalt, en wy van de rest geen klaar
OO 2

be¬
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Myn Heere, indien uw Ed. by faure A°. 1632.
A1652.7 bewys konden doen, worden ons gera277

7

den te supersederen, ter tyd wy nader 77 van competente Rechters aldaar, met de
bescheid hadden, 't welk wy van uw Ed. zake van reparatie van uw Ed dochters

verhopen te bekomen, en hebben zulx
de arresten laten te niet loopen, te meer

7

ook, alzoo de moorders eerst moesten
gedaagd wezen, 't welk lang zoude aan-

Middelerwylen hopen wy zal den eenen ofte den anderen van die schelmen

I

27
27

2
77

de raadzaam vinden uw Ed. dogter in 't

loopen.

2

eere en vergoeding van hare schade, die
2 zy is lydende, door dien haren getrouden haar zoo schandelyk is heroort, niet
kan te rechten komen, en uw Ed. kon-

wel persoonelyk in onze handen vallen,
’t welk ons ’t gereedste zal zyn omme

2

Vaderland te zenden, metprocuratie van
uw Ed., om hare zaaise hier te vervol-

7

20
2.

gen, zal ik zeer gaarne haar in alles helpen, en haar tot mynen huize defrojeren,

haar hunne straffe te doen ontfangen. t welke uw Ed. believe by uwEd. in
Middelerwyle zal uw Ed. believen daar

consideratie te nemen, en in allen geval-

in de zake zoo veel te doen, als uw Ed

77 le

geene gelegenheid voorby te laten
gaan want hier uit vooruw Ed. dogter
vertrouwen, wenschende uw Ed. ge- met regt groot voordeel en eers, en voor
2
27
27

zal konnen, 't welk wy uw Ed. toe

20

luk en voorspoed in uw Ed. regeeringe de moorders onverwinnelykc smaad,
en bestieringe aldaar, ons, na groetenis-

schade en schande is te haalen, en zal

se, recommanderende in uw Ed. goede uw Ed ook niet anders als tot eere kongenade, en uw Ed bevelende in de be¬
nen strekken: want de injurie van uw
27

scherming des Allerhoogsten.

Ed ook te onlydelyk groot is
Ik bidde vriendelyk, dat uw Ed. my

In Amsterdam den 19 October 1630.

dog believe bescheid te laten weten, of

deze uw Ed. wel inhandigd, en wat by

Was ondertekend

uw Ed. in de zaak gedaan mag zyn, of
wat uw Ed. voornemen is daar inne te

U Ed:. Dienstw- Vriend en Dr.

doen. Vale.

B. D. KORTENHOUFF.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

HENRIK

rrAar deze Heer geboren zy, blykt my

Het leven
Heer

Amsterdammer is geweest.

Opper¬

landvoogd
Brouwer.

het midden der Heeren Bewindhebberen,

W niet, hoewel ik geloove dat hy een en uit hunnen naam na Londen gezonden

van de

Henrik

BROUWER.

geweest is, om over de geschillen tusschen

Hy moet al vroeg, en nog eens als Com- de Engelsche en onze Maatschappy te
mandeur of Bevelhebber over een vloot, handelen. Hoe de Engelzen op hem, kort

na Indien uitgevaren zyn, aangezien de na die behandeling na Indien gezonden,
Heer Oppergebieder Reinst, op zyn uit- als hadde hy in de zaak van het Eiland
reize, in ’t voorby loopen Ilha da Brava, Poelo Rhun ter quader trouw gehandeld,
een der zoute Eilanden, in November Ae verbitterd geweest zyn, en wat zy daar
1613 aandeed, cm te zien, of de Heer Be- over verder geëischt hebben, hebben wy

velhebber Henrik Brouwer (’t geen onge

reeds in de beschryving van Banda, en

twyffeld deze zelve is) daar brieven aan des zelfs Eilanden, gezien.
land gelaten had; dog heb nergens zyn
Het is zeker, dat hy tot zyn vertrek
verdere loop in Indien konnen naspeuren. toe nog Bewindhebber geweest zynde, in
A°. 1613 komt hy in Japan als het twee- Maart 1632 met het schip Zutfen als Opde Opperhoofd voor, die Ao. 1614 door pergebieder van Indien, met zyn Gemade Heer Specx daar weer vervangen wierd. lin , een dogterken van 2 of 3 jaren, en
Naderhand bleek my, dat hy Ao. 1617 2 dienstmaagden, in gezelschap van de

al Bewindhebber tot Amsterdam was.

Uit de schriften van de Heer Aitzema

schepen Delfshaven, en de Leeuwin uitvoer, en op dit schip waren 298 zielen,

zie ik onder Ao. 1632, of een weinig te en op het zelve Schipper Nicolaas Braun,
voren, dat hy toen nog Bewindhebber der ook voer met hem de Koopman Henrik
Oost-Indische Maatschappy, en dat hy uit Kreyvenger uit; en hy quam met dien bodem
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OPPERLANDVOOGDEN.
Ao 1636. dem den 5 September ter Reede van Batavia, en verving den 7 dito den Heer Specx

293

knevels, ryzig van gestalte, redelyk ge- Ae 1646
zet van lichaam , zwart van oogen, en nog
redelyk bloozende en klock van wezen,

in ’t Opperbewind.

Gedurende het opperbestier van dezen

Heer , weet ik niet, dat eenige veroveringen gedaan, of eenige aanmerkens-

verbeeldende in aslen deelen een zeer agtbaar Heer, na gissing 7 of f8 jaren, toen

de Engelsche Maatschappy rakende, voor-

hy vertrok, oud, hoedanig wy zyn Ed.
hier by de letters QQ oyk afbeelden.
Wy hebben op dezen Heer ook dit vers

gevallen zyn, maar alleen, dat hy als een

gemaakt, waar in wy meenen, dat hy ten

wys, voorzichtig, en zeer gematigd Heer
’t veroverde bewaard, den handel na zyn

naasten by wel getroffen is.

waardige zaaken, dan die van Poelo Rhun,

vermogen voortgezet, en zich byzonder
bemind gemaakt heeft.
Hy heeft ; jaaren, 3 maanden, en 24
dagen, dat aanzienelyk ampt van Opperlandvoogd van Nederlandsch Indien met
veel lof bediend, is op den 31 December
1635. thoewel andere dit stellen den 1 Januarii 1636.) door den Directeur Generaal van den koophandel, en eerstenge-

meenen Raad van Indien tot Batavia, den

Heer Antoni van Diemen, vervangen, en
heeft daar op de reize na het Vaderland op

Het vriendelyk gelaat, met agtbaarheid
gepaart

In BROUWER ongemeen, geeft deftigheit
aan ’t wezen,

En ’t groot beleid is uit de gryze kruin te lezen.

Gelukkig land, van dien Bewinds-Heer oit
bewaard;

Te waardiger gekeurt het oog op hem te ve¬
sten.

Als hoofdgebieder van het Oosten en het Westen.

den 4 January 1636. met het schip Nieuw

F. V.

Amsterdam, en eenige andere schepen (alzoo die vloot van dit jaar 8 bodems sterk

Na dat hy uit Oost-Indien was in Hol-

wierd ondernomen, die hy ook behouden land gekomen, is hy weer als Oppergealdaar gebragt heeft.
bieder van West-Indien met eenige scheHy hangt in de groote vergaderzaal tot pen, om nevens den Heer Herkmans, zyn
Batavia met zwarte kleederen, meteen befje daar op, en Ponjetten op de mouwen

vervanger, en tweede, zekeren aanslag in
Chili, in West-Indien, uit te voeren, Ao.

uitgeschilderd, gelykende veel eer een 1642. door de West-Indische Maatschapbedienaar des Goddelyken woords, als een py uitgezonden, en ontrent het midden
Oppergebieder van Indien, ten waare men van Ao. 1643. , op dien tocht in of ondat aan den gouden riem om zyn middel, trent Karel Mappa overieden, dat hy verZyn af-

en aan zyn bevel-staf, merkte.

Hy was grys van hooft, had een lan-

beelding

overd, en verbrand had. Zyn ingewant
is aldaar in Brouwershaven , en zyn li-

gen en breeden gryzen baard, was lang van chaam in Baldivia begraven.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

A NTONI VAN DIEMEN.
Het leven
van de

Heer Opperlandvoogd

Antoni

van Die-

men.

DEze Heer is geweest de negende Op- lack, gecommitteert geweest in 't Collegie
Lo perlandvoogd van Nederlands Indien.

van Haar Hoog Mog. de Staten GeneEn is geboren te Kuylenborg, al- raal.

waar zyn Vader Borgermeester was, zyne

Met wat Schip, van wat Kamer, of

Moeder was, Juffrouw Elisabeth Hoe¬

op wat tyd hy uytgevaren zy, is my
venaar, en zyn Moeders Vader Raadsheer onbekend ; dog men heeft my bericht
te Kuylenborg.

Zyn Ed. is getrouwt geweest met Juffrou Anna van Aalst, by de welke zyn Ed.

dat zynEd. als een der lage Krygs-Officieren in Indien verschenen zy.

Hy waseen ongemeen gaauwen schran-

geeneKinderen heeft gehad; deze Mevrouw der man, die een schoone pen voerde, en
van Diemen gerepatrieert zynde ; is ge- een heerlyke styl in 't opstellen van zyn

trouwt met de Heer Gysbert van der Ho-

zaken had.

O 3

Hy
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Hy maakte zich als zoodanig ten eersten lem Jacobszoon Koster den 13 Maart, ge-Ao 1645.
al by het schryven van verzoek-schrifter lyk Baticalo door de Heer Adam Westervoor deze en gene Soldaten bekend, die wold den 18 April, Trinquenemale Ao.

1o 1646.

men zoo fraei en cierlyk opgesteld vond

dat de Heer Oppergebieder van dien tyc

goedvond hem in zyne geheyme schryfkamer als klerk te gebruiken.

1639 door de Heer Kaan, en Nigumbo
den 9 February 1640. door de Heer Plii-

lip Lucaszoon,algemeen Bestierder van den
handel van Indien, veroverd, welke Heer

Eenigen tyd daar na wierd men om eer
algemeen Boekhouder verlegen, en men

Lucaszoon zegepralende na Batavia komende, op die reize stierf en by zyn komst

raakte hier ontrent zoo in het naauw

op Batavia zeer statelyk begraven wierd.

dat men zich genoodzaakt vond met de

Vorder is onder ’t oppergezag van de
Heer van Diemen de beroemde stad Ma-

trom te laten rond slaan, om te zien, of'er
iemand onder de Soldaten, of onder de an-

lal-ka , Ao. 1641. door den Bevelhebber

dere borsten was, die zyn dienst daar toe

Minne Willemszoon Kaartecoe, en

wilde aanbieden.

den Sergeant Majoor, Joannes Lamotius, den 14 January, en eindelyk Nigum-

Men vond 'er geen, dan hem alleen, die
er toe bequaam was, gelyl hy ook zynen
dienst daar toe niet alleen aanbood, maar

0nog eens Ae. 1644 (alzoo ’t den 8 No-

vember 1641. door de Portugeezen herno-

dat ampt zoo wel tot genoegen van zyn

men was) door de Heer Francois Caron

oppergebieders waarnam, dat liy daar op

ordinaris Raad van Indien, en Opper-be¬

ten eersten Koopman, en kort daar na al-

velhebber van de krygs magt der E. Maat-

gemeen Boekhouder wierd.

schappy aldaar, ingenomen

Niet lang daar na wierd hy Raad van
Indiën, en A°. 1625. komt hy al als ordi¬

naris Raad voor, gelyk blykt by een besluit van de Heeren zeventienen van den

Ae 1640. is by zyn tyd de kruis-kerk

en de kasteels-kerk, tot een zonderling cieraad der stad Batavia, gebouwd.

Ae. 1642, den 12 Augustus voer Abel

15April 1626., waarby zy de hooge Re-

Tasman als Hoofd van twee schepen na het

geering van Indien aanschreven , dat 'er

Zuidland van welke reize wy nader on-

voortaan maar agt gemeene Raaden wezen

der de stofse van Banda spreken. Ook ie zy n

zouden, van welke 'er vier vast op Bata-

naam op dat land, als van Diemensland,

via blyven, en vier zich in de BuitenLandvoogdyen moesten ophouden, mits

bekend, gelyk men in de kaart zien kan.

dat de Heer Jacques l'Heremite als negen

By ’t aanvaarden van het opperbestier

komt hy my als een man van 42of43 ja- Afbeel-

de boven ’t getal zyn zoude, zoo hy op
Batavia mogt komen te verschynen; dog
hy quam in de Zuid-zee in ’t Callao de

den hangende, en hier, daar wy hem by men.

Lima te sterven.

de letters R. R. vertoonen , te zien is

ren voor. Hy zag'er (zooaan zyne beel-dlng van
tenis in de vergader-zaal van haar Edelhe-

de Heer

van Die-

Onder deze agt gemeene Raaden komt zeer fris, byzonder rood, wat ronden

de Heer van Diemen als de zesde in rang
voor, in welke bediening hy tot Ao. 1630.
gebleven, gelyk hy in dat zelve jaar dus

Ae. 1626.
negende

Ogper¬
land-

70994

een ongemak scheen te hebben

als Zeevoogd van een vloot na ’t Vaderland

A°. 1644 zond hy den Heer Maatzuike.

vertrokken, en daarbehouden in October

als Gezant na Goa, om met den Portugee-

1631. aangeland is.

schen Onderkoning van Indien over de

Hy moet egter niet lang in ’t Vaderland

Hy werd

kort van wezen ; dog zeer levendig van
gezicht uit; hoewel hy aan ’t linker-oog

vrede, ingevolge van de goedkeuring Ae

gebleven, maarin dat zelve, of wel in het

1641. in ’t Vaderland met den Gezant van

volgende jaar 1632. in die zelve rang weer
uitgekomen zyn, alzoo by den 7 Septem-

Portugal, Tristaon de Mendosa Furtado
in den Hage den 12 May voor tien jaren

ber al weder opBatavia was,en in het laatste

gesloten, en den 2 October 1642. per 't

van ’t zelve jaar Directeur Generaal wierd.

schip de Salamander in Indien overge-

Hy bleef dit tot in ’t laatste van A¬

bragt, te handelen.

1635. of wel tot den 1 Januari 1636, wan-

Hy is de eerste geweest, dieeen begin

neer hy als negende Opperlandvoogd van

gemaakt, en de gronden gelegt heeft, om

Indiën, in plaats van de Heer Brouwer

uit de Placaat-boeken van Batavia de Bata-

voorgesteld wierd

vische Statuten (dat algemeen en heerlyk

Wat hy in de eerste jaren van zyn be-

Recht-boek van Indien, waar na alle vonstier, Ao. 1637 en 1638. in Amboina ver- nissen alomme in het Oosten uitgewezen
richt heeft, hebben wy onder de stoffe van werden) op te stellen, dat naderhand by
die Landvoogdy aangewezen, en aldaar ge- de Heer Maatzuiker vervolgt, en, zoo
toont, wat verbond hy met Hhamza, Ko¬ verre hy toen komen konde, voltoit is.
ning van Ternate gemaakt heeft
Hy wierd Ao. 1645 ziek, ontbood de

A. 1637. wierd de handel op Tonkin

Heeren Raaden van Indien voor zyn bed,

onder zyn oppergezag ondernomen.
A° 1638. is by zyn tyd Punto Gale of
’t Eiland Ceilou door den dapperen Wil¬

alwaar op den 12 April dit besluit by de

Heeren van de hooge Regeering genomen
wierd,

Zyn
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Zyn Edelheid, de Gouverneur Ge
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heid het zelve gebruik van de wooning van A¬ 1645.

neraal, Antoni van Diemen, door de zyn Edelheid, even als by zyn Edelheids
bezockende hand des Heeren in ziekte leven, zoo lang genieten zal, tot dat haar
zoodanig verzwakt, dat by aleenige da- Edclheid na ’t Vaderland vertrekken, of
27

y gen de koy heeft moeten houden, en da-

tot dat 'er by de Heeren Majorcs een an¬
gelyks zich nog zwakker bevindende, der Generaal gesteld zal zyn.
doet den Raad, bestaande in de navol¬
Hy stierf den 19 April, na dat hy 9 ja- zyndo d
gende Heeren, voor zyn Ed. bed br ren, 3 maanden, en 19dagen ’t opperge 1645.
cen komen, als, de Heer Kornelis van bied van Indien met zeer veel lof waargeder Lyn, Joan Maatzuiker, Salomon nomen, en aooooryxdaalders, tot hetma¬
Zweris, Simon van Alfen, en denge
ken van een nieuwe kerk, by zyn laatste

L

27

2heimschryver

Pieter Mesdag. Zyn Ed.
voor eerst ’t nodig gedane in den dienst

wil nagelaten had.
Hy wierd den 22 dito in de Holland-

der E. Maatschappy op ’t hoogste aan- sche kerk agter 'tgestoelte der Predikanbevolen hebbende, accordeerd, en ar ten begraven, alwaar zyn wapen boven ’t
resteert met eenparig goedvinden van zelve te zien is.

37

de andere Heeren, dat na zyn Ed. af-

Zyne diensten, aan de E. Maatschap-

lyvigheid den Heer Kornelis van der py in ’t uitbreiden van hunnen staat en
Lyn, onder den titel van President van macht in ’t Oosten bewezen, verdienen

de Raaden van Indien ’t oppergezag over veel meer, dan dit ons gering vers, op
alles, en dat de Directeurs-plaats tot na- hem hier ter nedergesteld, uitdrukt.
der goedvinden van de Heeren in Hol
land zal werden gediffereerd, mitsgaders
dat den Raad onder de concluderende

stemmen met de Heeren extraordinaris

VAN DIEMEN, zoo beroemd in 't Oosten, dook hier neèr ;

Dogleeft in Ambon, als een wakker Held,

Raaden van India, Salomon Zweris
en onder
en Simon van Alfen, zal werden ver- De grooiste mannen van zyn eeuw, gelyk een
27

sterkt.

wonder

Zoo avanceert ook zyn gemelde Ed.

Van ouds bekend door zyn weergadelooze

om de langdurige goede diensten, den
Secretaris, Pieter Mesdag, tot extraor-

In ’t Oosten zal men op zyn heldendaden roe-

dinaris Raad van Indien met zoo guld.
ter maand, en een driejarig verband, om,

gelyk de twee andere Heeren, Salo-

veër.

men

Zoo lang men Ceylon, en Malakka, daar zal
noenmen.

mon Zweris, en Simon van Alfen, sesF. V.
sie in Raade van Indien te hebben; dog
, alles op approbatie van onze Heeren MaZyn weduwe, Mevrouw N van Aalst,
is nog dat zelve jaar, na dat zy den 20 No27 jores.

Batavia den 12 April 1645.

vember aan de Hollandze kerk een fraei
tafel-kleed, en twee servetten, nevens 200

ryxdaalders geschonken had (gelyk uit de

Hy verzogt ook, by nader vergadering kerkelyke besluit-boeken van dat jaar blykt)
van den 14 dito, de meening en ’t gevoe¬ onker de vlag van de Heer Maximiliaan le
len der Heeren ontrent het verblyf van zy- Mair na ’t Vaderland vertrokken, en men
ne Gemalinne by zyne aflyvigheid te mo-

wil, dat zy naderhand met de Heer Con-

gen weten, waar op haar Edelheden een-

stant, gewezen Directeur in Persien, die

parig geantwoord hebben, dat haar Edel-

toen mede na ’t Vaderland ging, getroud zy,

ZESDE HOOFDSTUK.
LYEt leven van de Heer Opperlandvoogd Kornelis vander Lyn. Zyn afbeelding. Het
leven van de Heer Opperlandvoogd Karel Reynierszoon Zyn afbeelding. Hei
leven van de Heer Opperlandvoogd Joan Maatzuiker, Aardige trek aan de Heer Hulft

door zyn Ed. gespeeld. Zeldzame aanspraak van Schipper Springer. Zyn wonderlyke droom. Zyn huwelyk met de weduwe van de Heer Cos, verloofde bruit van
de Heer Joan van Dam. Wonderlyke trek door zyn Ed. aan zyn Gemalin gespeeld.

Geestig middel van zyn Edelheid, om altyd te konnen weten wat de klerken in de ge-

heime schryfkamer deden. Een slegte trek door zyn Edelheid aan verscheide Raaden
by de Heeren zeventienen gespeeld. Groote zaken door zyn Edelbeid verricht. Brief

des Abyssinschen Keizers aan zyn Edelbeid Ao. 1675. Zyn afbeelding. Van wat Godsdienst by was. Zyn bloedvrienden. Zyn dood, en nalatenschap.

HET
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HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD
KORNELIS VANDER LYN.
Het leven
van den

Heer Opperland-

Eze Heer is de tiendeOpperlandvoogd
Dvan Nederlands Indien geweest. Hy
was te Alkmaar in Noord-Holland, ge-

voogdkor- boren.
nelis van

der Lyn.

Met wat schip, op wat tyd, in wat be-

diening, of van wat kamer hy uitgevaren
zy, blykt my nergens

In’t jaar 1632 tot 1636 den 18 Janua-

ry, komt hy my allereerst als algemeen
Bockhouder voor.

Hy trad Ao. 1640 als Directeur Gene

ste gevaar van zyn leven, in Japan, en

elders, gedaan had , zoo r-aar los opontboden : want, voegde hy daar by, ontbieden
de Heeren dezen man op, die een van de

bequaamste van gansch Indien is, en die

veel meer, dan ik, verdient heeft, zy zouden dat met veel meer reden dan ook my
konnen doen, om het welke niet af te wag-

ten, ik het beter keure mynen dienst nu
met eenen neder te leggen, en met dien
Heer, mynen zoo zeer mishandelden vriend,

raal in de plaats van de Heer Lucaszoon
op, zynde al eenigen tyd van te voren ge

maar mede na ’t Vaderland te gaan: ge-

meen Raad van Indien geweest.

lyk, met zyn Gemalin, Mevrouw Livina

lyk hy dat ook gedaan, en de reize eigent-

Hy bleef algemeen Bestierder van den Poleth, en den Heer Caron, op het schip

handel van Indien tot Ao. 1645 wanneer de Princes Rojaal, na Holland eerst den

hy, volgens ’t voornoemd besluit, voor 20 January 165; ondernomen heeft, al-

't bedde van de Heer van Diemen geno

waar hy, behouden aangeland zynde, nog

Ao. 1646 den 10 October in 't Vaderlanc

dat ik wete in wat jaar zyn Edelheid over-

men , den 19 April als voorzitter van de vele jaren in zyn vaderlyke stad, het ampt
Raaden van Indien opgetreden, gelyk hy van Borgermeester bekleed heeft, zonder

tot tiende Opperlandvoogd van Indien door
de Heeren zeventienen aangesteld is.

leden is.

Hy hangt mede in de vergaderzaal van zyn af-

Hy heeft, myns wetens, niet veel van haar Edelheden, uitgeschilderd met een beelding.
belang, gedurende zyn opperbewind, ver hoed op ’t hoofd, met een befop een zwart

richt, alzoo’er in zyn tyd niet veel voor kleed met goude knoopen, met de handgevallen is, dan alleen, dat ik zie, dat hy schoenen in zyn linkerhand, en met een
Ao. 1646 den 24 September een verbond draagband om, hoedanig wy hem hier by

met Soesoehoenan Ingalaga, Keizer van de letters S. S. vertoonen. Hy schynt
Java (zynde ’t eerste van alle Javaansche my daar nog een fris, jeugdig Heer, en
niet boven 43 of 44 jaren oud te zyn.
verbonden) gemaakt heeft.
Wy hebben op dezen Heer ook dit vers
Het eenig gedenkteken, dat ik van dien

Heer op Batavia vinde, is, dat ik zynen hier bygevoegt :
naam, C. VANDER LYN, boven de
Het eerelyk gemoed, en de ongekreukte
poort van des Opperlandvoogds paleis (ge¬

aa

lyk wy dat in des zelfs beschryving al aangehaald hebben rondom het merk der E.

deugd

Vertoont zich ongemeen wel in het achtbaar

wezen¬
Maatschappy uitgehouwen vind, waar uit
ik vast stelle, dat hy het zelve, of altoos Van VANDERLYN, die , schoon tot de
oppermagt gerezen
die poort heeft laten maken.

Hy regeerde ; jaren, 8 maanden, en
dag, les zyn ampt den 7 October 1650

zeer misnoegt (zoo men my bericht heeft)
neder, om dat de Heeren zeventienen den
Directeur, of Opperbestierder van den han

del van Indien, de Heer Francois Caron,
een man, die de E. Maatschappy zulke

Van Indien, het zelf verliet met veel geneugt.

Twas om zyn vriend, Caron, te volgen,
en te dekken,

En anderen op dit spoor tot trouw mede op te
wekken.

F. V.

aanmerkelyke diensten, zelf met hetuiter-
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A. 1655.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

KAREL REINIERSZOON.
7Eze Heer is de elfde Opperlandvoogd s maanden, en 7 dagen duurde, is weinig
van Nederlands Indien geweest. Hy van belang voorgevallen, dan alleen, dat

Het leven
van de Heer
Opper

hy met deze en gene Vorsten eenige ver-

landvoogd was te Amsterdam geboren.

Met wat schip, of in wat bediening zyn

Karel Reinierszoon.

bonden heeft gemaakt, waar onder dat met

Ed. uitgekomenis, blykt my nergens Ool Mandarsjah, Koning van Ternate, wegens
komt hy my in de openbare papieren van ’t uitroejen van alle de nagelen in zyn Ryk,
de Ed. Maatschappy allereerst Ao. 1636en geenzins van de minsten is.
Hy heeft geen levens-tyd gehad, om
1637 als Landvoogd van de kust van Cho
romandel, Ao. 1640 als ordinaris Raad groote zaken te konnen verrichten, behal
van Indien, en Ao. 1646 als voorzitter van ven dat hy ook door zeker gebrek daar
Schepenen, tot den 8 Juny 1647, voor.

in zeer verhinderd is.

Den 7 October 1650 trad hy, by het
vertrek van de Heeren vander Lyn en Ca

Men zegt, dat hy, Opperlandvoogd
zynde, getrouwd is met Juffrouw de Witt,

ron te gelyk na ’t Vaderland, als elfde over welke hy Ao. 1634, Landvoogd op
de kust van Choromandel zynde, als ge
Opperlandvoogd van Indien op.

Hy was te dier tyd ontrent 47 of48 ja

Zyn afbeelding.

ren oud, komende dit met zync beeltenis
zoo als wy die hier by de lettersT. T ver¬

vader ten doop gestaan had.
Hy stierf den 18 May 1653, zynde ruim
vyftig jaren oud, en isbegraven in de Hol¬

toonen, zeer wel overeen, alwaar hy in 't landze kerk, alwaar zyn wapen boven de
zwart, met een mantel om, met een hoed

bank der Schepenen, na de zyde der Wees-

op, en met een befen ponjetten aan, ver-

meesteren, te zien is.

Wy hebben ook dezen Heer met dit ons
Hy was zwart van hair en oogen, blank gering versop zyn Tombe willen vereeren.

beelt staat.

van wezen, wat dik van neus, en van een

Hier ziet gy de Oppervoogd REINIERS-

fraeje gestalte.

Den 13 Maart 165 1 wierd onder zyn
Ed. besloten, om de Chineeze en Moor
ze Tempels te doen afbreken, dat den c
October weer in duigen raakte, hoewel ’t

den 27 November weer goed gevonden

wierd. En Ao. 1652 maande zyn Ed de
Predikanten (het eenigste geval, dat my

voorkomt ernstig tot bekeering der Chi
neezen aan. Dat een van de beste beslui-

ten is, onder zyn Ed. genomen.

By zyn opperbestier, dat maar z jaren,

HETL

ZOON, die wel eer

Door ’t staven van ’t verhond de barsze Ternataanen,

En hunnen Vorst bewoog, die schoone weg te
baanen,

Om de Ooster-Maatschappy alleen te ma¬
ken Heer

Van al de nagelen, waar door zygeen gebuuren

Meer heeft te vreezen, en de laster kan verF. V.

duuren.

EVEN

VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

JOAN MAATZUIKER.
Eze Heer is de twaalfde Opperland-

Het leven
van de Heer
Opper

landvoogd
JoanMaat
zuiker.

Dvoogd van Nederlands Indien, en

Hy quam Ao. 1636, met het schip de
Prins Willem, als Raad-Pensionaris uit.

Ao. 1638 komt hy als Baillu van Bamer van afkomst, hoewel zyn meeste vrien- tavia voor; dat liy tot den 11 January

(zoo ik niet beter wete) een Amsterdamden te Haarlem woonen.

1640, nevens eenige andere Ampten, waar-

Hy wierd (zoo uit de penningen, by nam, in welk jaar
zyne begraaffenis omgedeeld, bleek) den van Indien wierd.

14 October 1606 geboren-

Pp

hy ook ordinaris Raad
In
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1655.
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In deze bediening is hy A 164.
Gezant van de E. Maatschappy na

als

Goa

NS DER
van honderd, maar vyf en zeventig gul-e. 1654.
den, te betaalen, zonder die lieden toen

daar by te kort te doen, om dat men hen
toen in Bankdaalders, en Spaansche mat.
vrede zou konnen treffen, gelyk hy dit ten (of stukken van agten) die 25 en 30
zeer gelukkig, en byzonder voordeelig ten 100 opgeld deden, betaalde; dog dat
verschild zeer veel by de betaling, die men
voor ons gedaan heeft.

afgevaardigd, om te zien, of hy met den
Onderkoning, den Grave d’Aveiras, de

In dit zelve jaar heeft hy als voorzittei
in ’t Gericht over de versocjelyke zaak van

jegenwoordig aan de dienaaren doer, aan
welke men, by voorbeeld, nu 100guld.

de Heer Justus Schouten, extraordinaris

ter maand belooft, hoewel men hen niet

Raad van Indien, die over Sodomie ge
straft wierd, gezeten. lk hebbe verschei-

meer als 75, in een soort van geld, dat
geen opgeld ter wercld doet, betaalt, dat

de besluiten, daar over by haar Edelhe

tot een merkelyk nadeel derzelve, en eer

don genomen, gelyk ook het vonnis on wyze van betaling is, die wel hieruitgeder my, dog heb best gekeurt, om die sproten, dog, met'er tyd van een anderen
zonde te bedekken, daar af niets te berde
aard geworden zynde, nu oolanders, dat
te brengen.

is zoo, als men de menschen nu aanneemt,

Ao. 166ging hy als Landvoogd na Cei- en volgens die belofte behoorde betaalt te
lon, daar hy tot °. 1650 bleef, gelyk

werden.

Ik heb wel hooren zeggen, dat dit midwy onder die stoffe zullen aanhaalen.
Pas na zyne komst op Batavia, als hy del, eerst door de Heer Maatzuiker uitgealgemeen Bestierder van den handel, of vonden, ter plaatze daar ’t behoorde (te wetweede van Indien, by het vertrek der ten by haar Hoog Mog. goedgekeurt is,
Heeren vander Lyn, en Caron, gewor

om dat daar by niemand verkort wierd ;

den was, gaf hy den 18 January 1651een

maar kan niet begrypen hoe met de bil-

zeer heerlyk Advys wegens de Nederland- lykheid overeenkomt, en wat regt men in
ze Colonie, ofte een volkplanting van Indien daar toe heeft, om de dienaaren 25
Hollanders in Indien, het gene wy, uit en 100, daar in’t land zynde, afte trekvreeze van te langdradig te zullenzyn,

ken, en dan nog tegen hun wil half geld

best keuren hier uit te houden.

en half goed (daar zy zekerlyk nog opver-

Hy bleef Directeur Generaal tot den

18May 1653, wanneer hy, in plaats van
den overleden Heer Karel Reinierszoon,
twaalfde Opperlandvoogd vanIndien wierd
Hy was toen een Heer van 47 jaren, en
is de grootste en wyste Oppergebieder van
Indien geweest, die de Nederlandsche
Maatschappy oit heeft gehad, gelyk er

ook geen voor of na hem, zoo lang, als
zyn Ed. geregeerd heeft.

liezen, en tegen hun ced aan, mede handel dryven moeten) te geven.
Deze Heer Maatzuiker was een looze en

doortrapte vos, waar van hy al verscheide

zeldzame voorbeelden gegeven heeft
Zommige willen (nietzonder grond dat

hy een Jesuiet geweest zy. Immers ik heb
eenige byzondere redenen, om dit te gelooven, behalven dat verscheide van zyne
zeer nabestaande bloedverwanten, waar

Onder zyn opperbestier is Ceilon voor van een zuster, die klop was, nog onlange
het grootste gedeelte, mitsgaders de kust leefde, van ’t Roomsch geloove zyn. Zevan Malabar, en Macassar, veroverd.

ker Heer in Indien heeft menigmaal tegen

Hy is het ook geweest, die van alle de

zyne huisviouw gezegt, dat hy, noch

vorige Placcaten, op de gronden, by de

Roomsgezint, dezen Heer Maatzuiker,

Heer van Diemen gelegt, niet alleen een

en zyn broeder als Jesuiten gekend had,

ordentelyk Placcaat-boek, maar uit de zel¬

welke Juffer my dat zelf wederom ver-

ve een t'zamentrekzel gemaakt, en daa

haalt heeft.

uit de Statuten van Batavia, dat heerlyk

Hy was nog niet lang Opperlandvoogd

werk, en het eenig Recht-boek van In-

geweest, wanneer Ao. 1654 de Heer Ge-

dien, waar na de Gerichts-zaken alomme

rard Hulft, een zeer walcker Amsterdams

in’t gebied der E. Maatschappy uitgewevoltoit heeft; een werk, dat wy mede oe-

Heer, als algemeen Bestierder van den handel van Indien uitgezonden wierd, om de
bakens der Regeering te Batavia (zoo

zitten, nevens de placcaten van Batavia

men voorgaf ) niet weinig te verzetten.

zen werden, opgesteld, en tot zyn tyd toe

al zeer na tot onzen tyd toe.
Hy is het ook geweest, door wien uit-

Op het vertrek van zyn Ed. vind ik in

Vondels Lierdichten, fol. 407, dit vol

gevonden, en ingevoerd is, om aan de geende.

dienaaren der E. Maatschappy, in plaats

OP
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OP HET VERTREK
VAN DEN ED. HEERE

GEERAARDHULFT,
DIRECTEURGENERAALIN DE OOSTINDIEN.
Hae tibi erunt artes.

En scheppe een blyk uit u,
AAnbafte HULFT, een ieder word
Die ruim moest weiden, anders niet,
A Bestraf me, indien ik mis)
Een geest van boven ingestort,
Die naauw verzetbaar is.

Elk heeft zyn trek en tegenheid,
Tot dit, van dit en dat

Wie breideld dees genegenheid,
Dat zy nietuit en spat,

En uitberst, d'eene of d’andre tyd :
Men onderdrukt ze wel

Een poos, maargeenzins zonder stryd,
En innerlyk gequel.

Naiuurwet wanéeld niet zoo licht,
Hoe hard zy wordgeschokt.

Zy zet zich schrap, en stuit zich dicht,
Enstaat gelyk verstokt.

Lykurgus, die wel eer tot nut

Van Lacedemon schreef,

Door wet, die Staat en steden stut,
Dees nutte waarheidsteef.

Wanneer de jonkheid aan de poort
Van haren leidsman quam,

Hy uit den aardvan elks geboort'
Een zeker teeken nam.

De vrye keur baar vryheid hiel
In ’t kiezen onder veel,

Een oeffeniuig, daar t oog opviel.
Natuur gaf elk zyn deel.

Men greep, als in een oorlogs-buit,
Dees snel, en die bedaard,

Een ring, een pen, een vyl, een luit
Een boek , een beeld, een zwaard :
En op het geen een ieder greep,
Gedreven door zyn lot,
De kiezer dan zyn zinnen sleep,
Gelyk een ampt van God
En vrouw Natuur hem opgeleit.

Van enge paalen schuw-

Dies viel ons ruim en nieuw Stadbuis,
Uw ruimen geest te kleen.

Het zitten opons wapenkruis,
Uongemaklyk sckeen.

Dat dreef u naar het zee-gevecht,
Een zorgelyke kans,

Daar ’t Britsch en Hollands water-recht
Elkandren om den krans

In ’t zee-perk sloegen, en de brand

Den Oceaan ontstak,
De lontstok, in uw rechte hand
Kartouwen, krak opkrak,

Aan ’t baaren bolp, en staal en schroot,
En ketens van metaal,

Ten besten gaf aan’s vyands vloot,
En zynen Amiraal :

Gy strekte, in ’t midden van ’t geschreeuw
Van brand en gloed en vloed

Een klaauw aan Hollands Waterleeuw
Geverft in Engelsch bloed.

Nu dreef de zelve waterzucht,
U naar d’opgaande zon,

Ter werelduit, in ruimer lucht,
Zoo wyd men zeilen kon.

De hoop van Ridder Maarzeveen,
En onzen Vry-Heer Graaf,

Verzekerdons, dat gy ’t gemeen,

Zult voorstaan, ruim zoobraaf
Als oit een Amsterdammer zoon

Zich in het Oosten droeg.
De deugt begeert geen ryker kroon:

Deze is haar eer genoeg.

MDCLV.

Wie hier aan twyffel staat,

Die haale op Jakatra bescheid,
By u, den eersten Raad,

Van ons Oost-Indiaansch gebied,

Dus vind ik fol. 557 dit op zyn Edel¬
heids afbeelding :
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OP DE AFBEELDINGE
VAN DEN ED. HEERE

GERARDUS HULFT,
Geschilderd door G. FLINK, toen hy stond op zyn vertrek na Oost-Indien.

A Ldus leefd HULET tot eer der Haf- Dat 's niet genoeg: dees zeeheldzet ons palen
Z4 selaren.

Noch verder dan de straat van Gibraltar

Hy wou voor ’t land zichwagen opde baren,

Uit liefde iot die schoone morgenstar;

Ons Raadhuis viel zyn moedigheid te kleen. Op 't heerlyk spoor der Hollandsche Amiralen,
Daar Holland en Brittanje om ’t zee-regt Daar sluit zyn hoop een nieuwe wereld open.
Wat meer - al wat een édel hart durft hopen.
streen.

Na dat nu de Heer Maatzuiker, delugt Edelheden, om de stad Colombo te verhier af gekregen had, en oordeelde zulk

overen, vereischten, dat derwaards een

een kyk in de pot zoo naby zich niet van

wakker en ervaren Heer als veldoversten

noden te hebben, wist zyn Edelheid een

dezen Heer te ontlasten, en alle de ande-

wierd gezonden; daar by voegende, dat
hy , ten bewyze van de groote aangelegenheid, zich zelven geenzins zoo grooten

aardig middel uit te vinden, om zich van

re Heeren Raaden tot zyn gevoelen over

zaak onttrekken wilde, gelyk hy daar be-

te haalen, en met hen af te spreken, hoe

nevens aanbood, om zelfs derwaards als

men die zaak in Rade van Indien behan-

Veld-Heer te gaan, ten ware de Heeren
uit dit hun lichaam een Heer van grooter

delen, onwrikbaar met den anderen be-

disselen, en zoo schikken zou, dat de Heer bequaamheid hier toe geliefden te verkieHulft zich onmogelyk voorden strik, hem

door zyn Edelheid gespannen, zou konnen

zen.

Daar op bragt hy dit voorstel in omvra-Lardege¬

wagten.

ge. De Heer Hulft, die als eerste der or-trck aan de
Heer Hulft
dinaris Raaden hier op antwoorden moest

ven ; maar zoo veel daar af uitgelekt te zyn,

en op zulk een voorstel, dat hem wat ont Ed. ge¬

dat het aan den schranderen en alles door¬

zettede, noit gedagt had, prees deze edel- speelt.

Dit schynt ook zoo geheim niet geble-

door zyn

snuffelenden, dog koddigen, Abraham Pit- moedige aanbieding van zyn Edelheid zeer;
dog zet aanstonds, dat hy niet lyden zou,
dat zyn Edelheid van Batavia, daar hy zoo
legenheid gegeven heeft, om hem daar te- nodig was, vertrok, zeggende, dat het
gen op een zonderlinge wyze te waarschou- dan veel eer zyn plicht was, om derwaards te gaan, en dat hy dierhalven zyn
wen.
tavyn, verzorger der pleit-zaken aldaar en

een groot vriend van de Heer Hulft, ge-

Hy quam dan op zekeren dag by dezen

Heer, zeer diep in den rouw gekleed, en

dienst daar toe aanbood.

Hy deed dit met die hope, dat 'er wel

van zyn Ed. gevraagt zynde, over wien hy meer Heeren in de vergadering zouden zyn,
zoo zwaar in den rouw was, zeide hy, o- die mede hunnen dienst daar toe zouden

ver den besten en grootsten vriend, dien ik aanbieden ; dog dat volgde daar juist niet op.

in de wereld heb, en dien ik nu quyt, of
altoos zoo goed als quyt ben.

De Heer Maatzuiker, die volgens het
versprek met de andere Heeren niet an-

Nader daar op gevraagt zynde, wie die ders zogt, en dezen Heer nu al in de knip
vriend was, zeide hy, ik drage rouw, E- had, prees hier op de moedigheid, jeugt,
dele Heer, over u Ed., die, schoon nog kragt, en de uitmuntende bequaam heid
levende, voor my,en voor alle zyne goe- van de Heer Hulft zeer verre boven de zyde vrienden, reeds dood is: want u Ed. ne, verheffende hem hemelhoog, als een

zal niet lang meer hier zyn, maar in kor¬ Heer, die tot een onderneming van dezen
ten tyd na Ceylon gezonden werden, en aard in staat was, om de E Maatschappy
’er noit weer van daan komen.
veel meer dienst te doen, dan zyne jaren,

De Heer Hulft, een moedig en dapper

en bequaam heden wel toelieten.
Hy stelde dan deze edelmoedige aanbiede tegen Pittavyn, gy zyt gek, dat gy ding van de Heer Hulft aan de andre Hee-

Heer,en die daar voor nietbang was, zei-

daar over rouw draagt. lk hebgeen nood, ren Rauden voor, die zyn Ed. alle daar oen dat zal zulken vaart niet loopen.

Weinig dagen daar na stelde de Heer

ver mede prezen, en volmondig uit zeiden,
dat zy in den ganschen Raad van Indien

Maatzuiker met zeer veel nadruk in Rade geen Heer daar toe zoo bequaam, als zyn
van Indien voor, dat de zaken van Cey- Ed. , kenden, en wenschten zyn Ed. daar

lon, en in 't byzonder de toeleg van haar op met dit zoo net bedisseld, en zoo syn
aan
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aan hem opgedragen Veldheerschap, veel reeds als in de kist zie leggen : want die A 1655.
uEd. met zulk een loozen trek hebben

geluks.

Pittavyn, die zeldzame snaak, quam

dien zelven avond, nog wel zoo zwaar, dan

weten na Cevlon te krygen, die zullen u
Ed. daar ook wel weten te heuden, en

bevorens, in de rouw, by de Heer Hulft.

eer, als u Ed. denkt, aan u einde helpen.

Behalven deze voorzegging van Pittavyn,

en vraagde zyn Ed., of ’t nu niet waar was,

komt ons nog een andere in de Poezy van
de Heer Joost van den Vondel, in het twee-

dat hy hem voorzegt had. Zyn Ed. zeide, ja; dog t is geheel dus tegen myne

gedagten uitgevallen; maar wat legt daar
aan gelegen :

de deel, fol. 132 voor, waar in hy zyn

einde op Ceylon in een droom zeer wonIk heb, zeide Pittavyn, bevorens maar derlyk voorziet, en zoo klaar voorzegt, dat
lichten rouw over u Ed. gedragen; dog den Lezer daar over, als hy ’t met opmerheb die nu verzwaard, om dat ik u Ed.

king leest, verbaast zal staan.

AAN MYNE AFBEELDINGE,
DOOR GOVAART FLINK GESCHILDERT,
TOENZE DEN HEER

DIRECTEUR GENERAAL

GEERAART HULFT
IN OOSTINDIEN TOEGEZONDEN WIERD.
Tsleekt dan af, voor d'Amsterdamsche Myn geest verschrikte, en, om hem in te too-

Vondels
droom van

zyn Ed

CIder paalen,

Om overzee te zweven, daar de dag
Batavie verguld met d'eerste straalen,

En geuren brengt, uit ootmoed en ontzag:
Daar d’Eilanden om stryd , van alle kanten,

Aanhouden om gehoor, voor t Hollandsch
Hof,

Door Koningen en smeekende Gezanten
Met hunne Kroongebogen in het stof.
Wanneer gy komt in 't Oosten te belanden,

En d’eer geniet, dat HULFTu wellekoomt,

Zoo kust dien held eerbiediglyk de handen,
En meld hem, wat ik onlangs heb gedroomt.
De duistre nacht bedekte met haar vlogelen
De kamer, daar ik eenzaam lag en stiep,

men

Sprak dus bedagt den jongen schutter aan :

Ojongeling, hoe wilu dit bekomen,
Het schieten is ulest niet wel vergaan,

Gy jaagt, t iswaar, geen draak, nog kolchis stieren,

Nogeverswyn, nog tygers, wilt van aart:
Maar uwe jagt na tamme en makke dieren,

Is t voorspook,dat my allermeest vervaart.
Geen duif nog spreeuw heeft vreezelyke kluiven

Noch moort geen mensch: maarechter hou u
schuw¬

Versteur geen vlugi van spreeuwen noch van
duiven :*

Hoe mak zy zyn, die vogels dreigen u.
Als HOLFT, belust op vangst van '’t puik Het heugt my hoe een spreeuwu bad gebeten,
En meer gewond , dan staal en donderkloot,
der vogelen,

CZoo ’t scheen door t ryk kaneel-bosch jagen liep.

Hy volgde in 't ende een Duif, wiens pennen
blonken,

En slikkerden van zilver, en syn goud,

En purperverf, en scheen van min t'ontvon¬
ken,

Om zoo veel schoons als hare pluim ont¬
vouwt.

Eneas volgde aldus , door bosch en struiken,

De vogels,hem gestuurt van ’s moeders dak

Daar ’t Britsch geschut op zee van was beze¬
ten ,

Toen gy den Teems braveerde met ons vloot.
Dus sprak ik nauw,jf t vogelroer gesprongen,
Gaf met zyn slot den schutter eenen llag

Op zyne heup, dat hem, van pyn gedrongen,
Het bart ontzonk, daar by ter aarde lag.
De droom-god was opdezen slag vervloogen
Naar zyn spelonk. k Ontwaakte in ’t ban¬
ge bed.

En schoon ik my gelukkig vond bedrogen,

Opdat by hen, als leitsm ans, mogt gebruiken,
Op 't heilzaam spoor na Junoos gouden tak.

Noghleef myn hart met schroomts en schrik

De bosch-duifstreek opeen kaneel-boom neder.

Nie
Pp 3
Een voorspellinge van zyn dood, wantco¬

De Hollander, gedoken onder t loof

Viel opeen knie met zyne jagthus weder

Gelyk hy plag, en mikte op dezen roof.

bezet.

lumbo , daar de Heer Hulft voor gebleven is, komt

met Columba, dat een Duif ste weten in 't kntyn)
betckent, by na over een.

L
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Nu wenschte ik, dat by geene duiven langer

1655.

Belaagde op tak en boom,nog in haar vlugt,

Al gingen ze ook van een musschaatnoot
zwanger

Of pyp-kaneel : by schuw die duivevlugt,
Hy schuwe mede Oost-Indische barpyen,
Een snood gebroed, bekend in d’oude tyd,

N s DER
by , Schipper Springer, dat gelykt 'er na, A 1664.
en nu kont gy met uwe reden voortgaan.

gelyk ook geschiede, maar deze Schipper
moest dien dag wel honderdmaal voorhouden, aangezien dit ten eersten doorgansch
Batavia zoo verspreid was, dat die goede
man zyn lyf geen meester was, en overal

aangeroepen wierd, om hem te vragen, of
Het welk opstrand een anders gasteryen
Besmet, en noode een dischgenootschaplyd. het ook waar was, ’t geen hy ook nietloo-

Het aanzicht schynt een maagtgelyk van we¬
zen.

Zy bongerdvan geen dischgerecht verzaat
Haar kraauwels , scherp geslepen, staan le
vreezen.

Zy scheid met stank, en vloekt al wat ze
baat.

Men moet haar nest met achterdogt genaken :
Want staat men haar een voet te na in 1
licht

Zy zal een vloed van dreigementen braken :

chenen dorst. Ook wierd hy naderhand

in de wandeling niet anders, dan zyn Ko¬
ninklyke Hoogheid, en zelf wel in zyn
bywezen, genaamt, dat hy eindelyk zoo
gewoon wierd, dat hy zich daar aan niet
meer stoorde.

Den II February 1662, droomde deze Heer, dat hy den Heer Arnold de Vla-

Zyn wonderlyke

droom,

ming van Outshoorn, ordinaris Raad van
Indien, en Zeevoogd over de vloot, die
den 23 December 1661 van Batavia na 't

Of zwygt ze stil, zy moort met haar gezigt

Vaderland vertrolcken was, in zwaren nood

Nu zyt myn bode, en meld dien held myn zor-

zag, en hem ettelyke maalen zyn Ed. om

gen,

Als gy beland in ’t hof, daar by gekeert

Enuit gevaar, ter goeder tyd, geborgen

hulp hoorde roepen. Zyn Ed. wierd hier
door zoodanig ontsteld, dat hy 'er wakker
af wierd. Hy begaf zich egter weer tot

Het roer van nieuw Batavie règeerd.

slapen, dog geraakte weder aan diergely-

En waarlyk de tyd heeft dit zoo geleerd,

ken droom van dien zelven Heer, en zag
hem toen in zyn droom zeer klaar met zyn

alzoo die Heer, na Ceylon vertrokker

schip vergaan, waar af zyn Ed., nog meer

zynde, den 10 April 1656 in ’t beleg van dan te voren ontsteld zynde, weer ontColombo met een kogel (gelyk wy onder waakte.
de stoffe van Ceylon nader zien zullen zoc

Zyn Ed. bleef toen walker, teekende

wel getroffen is, dat hy ’t aanstonds be

den dag, de maand, en ’t jaar aan, op wel-

stierf

ke hy dat gedroomt had, verzegelde dit,

telyke jaren aan een (en voor al Ao. 1656,

en gaf'er daags daar aan kennis af aan de
andere Heeren Leden van de Hooge Re

en daar ontrent) in 't besnoejen der kerke

geering, als mede aan den Geheimschry-

Hoe scherp zich de Heer Maatzuiker et-

lyke regten, gedragen heeft, zal ons on-

ver van haar Edelheden, aan den welken

der de zaken van den Godsdienst hier na

hy dit verzegeld briefie over gaf, met last

klaar genoeg blyken.

van dit wel te bewaren tot dat men van

de Kaap der goede Hope tyding van deze

Zeldzame

Zeker Enkhuizer Schipper, N. Sprin-

aauspraak

ger genaamt, een vroom en eerlyk man,

van Schij

dog juist niet gewoon aan elk zyn netten

Men kreeg naderhand van ’t Eiland Mau-

titel te geven, pas uit het Vaderland or

ritius, en van de Kaap bericht, dat die

Batavia, en voor de eerste maal by zyn

Heer op den zelven dag van die zelve maand

Edelheid Maatzuiker gekomen zynde, om

met zyn schip, genaamd 't Hofv an Hol-

per Springer aan

hem.

vloot krygen zou

aan zyn Ed. de brieven over te geven, gaf land, en nog eenige andere, met man en
hem by zyn eerste aanspraak den titel van

zyn Koninklyke Hoogheid, om dat hem

de gansche zwier en trein van dezen Heer
niet dan Koninklyk voorquam.
De Heer Maatzuiker, dit hoorende, en

vry aardig vindende, stuttede hem in zyn
verdere redenen, al lagchende daar op zeg
gende, wel schipper Springer, die tite

komt my niet toe, dat is wat te hoog voor
my.

muis gezonken was

Na dat de Heer Cos, Landvoogd van zyn huwelyk metde
Amboina, Ao. 1664 overleden was, quan
de Heer Johan van Dam, Landvoogd var

weduwe

ordre, daar ontrent beraamt, na Amboina

over, om te zien, of alles by 't overly-

den van dien Heer Landvoogd, aldaar in
behoorlyken staat was. Zyn voornaarnste
oogwit egter was, om te zien, of hy dit

De Schipper, dit willende verbeteren,

ryk weeuwtje, Mevrouw Elizabeth Ab-

zeide toen, zyn Excellentie; maar de Heer

bema, dogter van de Heer Fredericus Abbema, gewezen Predicant in Vianen, en

Maatzuiker, wat grimlagchende, zei hier
weer op, Schipper, dat is nog al een wei
nig te hoog.

Wel Heer Borgermeester dan, zei Schip

van de

Banda, daar naast aan gelegen, volgensHeer Cos.

naderhand in Ternate, ook bewegen kon,

om met hem weder een nieuw huwelyk
aan te gaan. Hy nam zyn tyd zoo wel

per Springer daar op weder tegen zyn E

waar, dat hy haar bewoog, om hem toe-

delheid, die daar op antwoorde, dat komt

zegging te geven; dog zy vonden goed
dit
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aard was, om een geringe misslag van een 4°. 1666.

A 1665. dit stil te houden, en, dat zy zich voor

af na Batavia begeven , en daar zyn komst vrouw in te schikken, of te verschooafwagten zou, om hun huwelyk dan te nen, maar vond zyn vermaak 'er in om
haar dan ten toon te stellen, willende al-

voltrekken.

Verloofde
Bruid van
de Heer

Johan van
Dam.

Een van zyn beste vrienden op Batavia
was de Heer Maatzuiker, die ’s jaars te voren den 3 Juny juist zyn Gemalinne ook
verloren had. Aan dezen Heer beval hy

les altyd in den haak hebben, dat echter, voor een enkele reize de voorzich-

tigste vrouw ontschieten kan.

Het gebeurde op zekeren tyd, dat zyn Wonder¬
lyke irck
deze zyne bruid op het ernstigste, die, om vrouw een ganschen stapel hemden voor door zyn
zyn
Edelheid
had
laten
naejen,
onder
alle
overtuigende bewyzen van zyne agting
Edelheid

voor haar Ed. en voor zyn vriendte ge
ven, deze weduwe in zyn huis nam cn ,

metter tyd ook genegenheid krygende,
haar Ed zoo wel wist te believen, dat hy
haar (gelyk wy onder de stofse van Ternate reeds gemeld hebben) bewoog, om al
het gene zy aan de Heer van Dam belooft
had, te vergeten, en liever met den Oppergebieder van Indien , dan maar meteenen Landvoogd van Banda of Amboina,
te trouwen, gelyk hy haar, by zyn komst

op Batavia, ook al getrouwt vond.

welke ’er een was, die, doorslofheid vanaan zynGe-

de naeister, maar eene mouw had. Wan-malin ge
speeld.

neer hy nu kort 'er aan een hemd van zyne Gemalin eischte, om zich te verschoo-

nen, eer hy na de vergadering ging, kreeg
hy juist dit hemd met eene mouw.

Men droeg in die tyd korte wambaizen
met schootjens, en met opene mouwen,

daar dan 't hemd, luchtheids halven, door
henen quam.

Zyn Ed. nu dit hemd zoo krygende, en
dat ten eersten merkende, deed (daar hy

Hy schold, als hy alleen was, den Heer

immers wel een ander had konnen eisschen,

Maatzuiker, en haar Edelheid, wel uit-

als een wonderlyke Grick (gelyk hy was)

nemend; maar zyn Edelheid, dien dat nu
en dan door zyne verspieders wel eens aan-

het zelve zoo aan, en ging 'er mede in de

gebrieft wierd, dit hoorende, zei, die man
heeft al wat gelyk, laat hem ’er dat ten

vergadering.

Verscheide Heeren, die hem met den
eenen arm naakt in die zwarte mouw van

’t wambays zagen zitten, vonden dit zeldhy zal in ’t toekomende wel wyzer zyn zaam; dog zwegen stil, alzoo zy met revan weer zyn bruid, en zulk een fraei den vast stelden, dat daar wel iets meer
weeuwtje, eenen weduwenaar zoo ernstig op volgen zoude.

minsten af hebben : want dat is het dog al;

Na ’t scheiden van de vergadering, quam

aan te bevelen.

De Heer van Dam vertrok nog in dat hy in een groot gezelschap van vrouwen,
zelve jaar na ’t Vaderland , en schreef hen die zyn Gemalin waren komen bezoeken,
schrikkelyke scheldbrieven van Kaap der de rechte plaats, om zyn rol na zyn zin en
kregelen aard uit te speelen

goede Hope; maar zy kreunden zig daar

Hy pronkte voor verscheide van deze Da-

weinig aan.

Dit geval leerd ons, noit een bruid, die mes , die hy voor zeer opmerkende ken
wy zelfs gaarne hadden, aan een ander, de, niet weinig met dien blooten arm, zonder nog iets te zeggen, tot dat eindelyk
die ze nog eens vryen kan, te vertrouwen,
gedenkende aan die woorden van Venus by zyn Gemalin (zyn wonderlyken aard daar
Virgilius in zyn vierde boek van de AEneis, in best kennende), dit ook met groote verhet 46o vers, daar zy, den aard der vrou- baastheid gewaar wierd.

wen aan zich zelven best kennende, zegt :
Varium mutabile semper

Dit spel nu op zyn hoogst zynde (aangezien hy niet anders gezogt had, dan zyn
vrouw hier mede in dat gansch gezelschap
ten toon te stellen , dat echter geen daad

Faemina.

van wysheid, nog van een man, die agDat is :

ting voor zyn vrouw had, was) begon

Geen ongestadiger,dan doorgaans is de vrouw

hy haar niet weinig hier over te hekelen,
en voor alle die vrouwen op zyn scherpst

Zeer onstandvastig.

te zeggen, of zy zich niet schaamde, om

een man, daar gansch Indien op rustte, te

dat ik egter niet geloove, dat vrouw Ve¬

laten loopen, of hy geen heel hemd aan

nus oit zal konnen goed maken, en dat daar

zyn lyf krygen kon, en zich met een hemd

voor hare rekening staat, zonder dat bra-

met eene mouw, als de oolykste bedelaar,

ve vrouwen zich dit eens behoeven aan te
trckken.

Gedurende zyn huwelyk met deze zyne

behelpen moest. Of zy zich zoo weinig
aan hem liet gelegen leggen van niet eens
daar na te zien, of hy een hemd met eene,

Gemalin, die waarlyk een destige vrouw of wel met twee mouwen, aandoen zou,
was, heeft zy al veel wonderlyke grillen

van zyn Edelheid moeten uitstaan, en verduwen.

Hy was een man, die gansch niet van

en dat zy ’t niet heim, maar haar eigen na¬

latigheid te wyten had, dat hy zoo in Rade van Indien geweest was, en nu ook zoo

hier quam, alzoo zy hem dat hemd zelfs
Of
gegeven had.

304

1647.

L E

V

NS

E

Of nu die goede vrouw betuigde dat zy
alle de hemden, uitgenomen juist dat eene,
zelf nagezien had, en ’er byvoegde, dat het
hem maar een woord had hoeven te ko-

sten, en dat het haar geen moeite geweest
zou zyn een ander te krygen, en dat dit
een misslag was, die de beste naeister wel
eens had, ’t mogt niet helpen, hy zet, dat
zy ook dit moest nagezien, en dat hy dat

dan op die wyze niet zou gekregen hebben; maar hoe die meid, die dit hemdge-

DER

veel tooveren als hy konde, nu niet zou A°. 1678.
konnen weten, wat 'er geschiede, waar
op dan ’t een of ’t ander bedreven, en be¬
vonden zynde, dat ’er niets op volgde,
stelden zy vast, dat deze borsten nog be¬
ter, dan zyn Ed., tooveren konden; dog
die borsten droegen wel zorg, dat dit pa¬
pier ’er ’s avonds af was, waar door Beste-

vaar in langen tyd daar na niet bedenken
kon, wat 'er aan zynen kyker scheelde, tot
dat hy, by dag eens op ’t onverwagst in
die kamer komende, het bedrog merkte

naeit, en de eene mouw 'er aan vergeten
had, by hare vrouwe gevaren is, geve ik en de buis toen verleggen liet; dog de bor¬
maar te bedenken aan een ieder, en vooral
sten, die ’er eindelyk alle daar na achter
aan een Juffrouw, die oit in Indien geweest

quamen, droegen zich zedert beter

is, en ik twyffel, of ’er in de plaats niet

Het ampt van Oppergebieder heeft hy
niet alleen veel langer, als anderen, maar

wel een mouw uit haar badjoe of opperkleed geraakt, en in flarden geslagen is;
alzoo het wat te zeggen was, dat de eerste

tot zulken byzonder genoegen van zyn

vrouw van gansch Indien, en die 't zoc
weinig verdiende, daar om een nalatige

wanneer hy op zekeren tyd, na zoo veel
aaren dienens, om verbetering van soldy

slavin, daar zy 't op had laten staan, voor
zoo grooten stoet van vrouwen van de eer

ste rang ten toon staan moest.
Deze brave vrouw had ook de grootste
moeite van de wereld, om zyn Edelheid

Heeren en Meesters waargenomen, dat zy,

verzogt, hem weder schreven, dat hy
voortaan maandelyks zoo veel soldy meer
nemen kon, als hy wilde, en zelfs redelyk
oordeelde

Ook was ’t een klaar bewys van zyn Een slegte

een nieuw kleed aan’t lyf te krygen, al-

groot vermogen by de Heeren zeventienen

zoo by noit zyn oud kleed afleggen, en nois

dat zy, op zyn bloot schryven, Ao. 167. heid aan
goed konden vinden vier van de voornaam- verscheide
ste en bequaamste Heeren, te weten, de Raaden by

de maat van een nieuw kleed wilde laten
nemen; maar zy, die wel wist, dat het haar
tot eere strekte, dat zyn Ed. wel inde klee

trck door
zyn Edel-

’savonds te voren uitgedaan had, zonder

Heeren Overtwater van Hoorn, Pit, en de Heeren
zeven tePaviljoen, mannen, die enkelyk voor
ne gehun welwezen tegen hem gewaakt had speelt.
den, en die hem in alles niet blindeling
wilden volgen, maar los af te zetten.
Deze tyding quam den 8 April 1678,
3maanden, en a dagen na zyn dood, of

hem iets daar af te zeggen, en dan trok hy

Batavia met een galjoot, waar op eenen

dat zoo aan, dat zy hem anders onmogelyk aan’t lyf gekregen zou hebben.
Hy verloor deze wakkere vrouw den 27

die in drie maanden de reize uit ’t Vader-

deren was, liet behendig de maat na een
oud pak van zyn Ed. nemen, liet dan een
nieuw kleed van’t zelve stof maken, en
wist stil te bezorgen, dat dit ’s morgens
lag in de plaats van ’t kleed, dat zyn Ed.

November 1674, na welke hy ook niet
lang geleeft heeft.

Hy had ook een verrekyker met eeni-

Barent Fokkenszoon ’t opperbevel, en

land gedaan had, trappende ontrent de Waterpoort met zyn laarssen uit het galjoot, dat
noit meer gebeurt was ; dog is 'er iets, dat
de Heeren in ’t Vaderland oit gespeten

ge buizen laten maken, die op de gehei- heeft, het is dit geweest , dat die tyme schryf-kamer van zyn Ed. haar uitzigi
hadden, door de welke hy alles, wat daar
Geestig
middel val
zyn Edel

ding zoo lang na zyn dood quam, daar zy

die afzetting enkelyk tot zyn genoegen,

omging, al was de deur gesloten, zien kon. en gansch tegen hun zin deden, hoewel
Het gebeurde verscheide malen, dat hy zy hadden behooren te bedenken, dat een
dezen of genen schuldigen klerk onmid man van die jaren in die tusschen-tyd ster-

delyk, na ’t geen ’er bedreven, en eer ’es

ven kon, in hoedanigen geval zy hadden
konnen bezorgen,dat 'er in plaats van den
ontbood, en hem ’t bedreven feit voorhield. eersten, een ander brief, waar in de last
weten , wa
Dit, al ettelyke maalen voorvallende van die afzetting agtergelaten was, wierd
de klerken
verbaasde hen in 't eerst zoodanig, dat 21
overgegeven, en dan had alles zeer wel uitin de geheid , om
altyd te

nog iemand buiten geweest was, by zich

konnen

heime

schryf-ka¬

mer deden

vaststelden, dat hy tooveren kon, dog daar

gekomen.

Hoe zyn Ed. verscheide verbonden met Grootexawaren 'er onder hen, die, juist niet sterk
voor de toovery zynde, en hunne gedagten de Vorsten van Indien gemaakt, en ool ken door
wat verder latende gaan, de reden uitvon- met dezen en genen van hen, gedurende zyr zyn Edel
heidverden, waar door zyn Ed. alles wist, en die lang bestier, geoorlogt, en wat hy, by richt.
quam, bonden, en toen met de anderen
die zoo sterk voor dat tooveren waren, een
weddenschap aanrechtteden, verzekerende

een papier voor de buis, die in de kamer

die oorlogen ten voordeele van de E. Maatschappy, gedaan heeft, zal ons nu en dan
onder ieder Landvoogdy voorkomen, en
op zyn plaats omstandig aangewezen wer-

de zelve, dut zyn Edelheid, hy mogt zoo

den; zynde het zeker, dat de grootste zaken
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1678. ken van Indien, als, de verovering van in de plaatze en ’t voorregt van die geen, Ae 157t.

romandel, het overwinnen der zoo zeer

aan wien niets verborgen is, en vermits
tot ons gekomen is de schoonheid van
uwe faam in de buitengewesten der we-

gevreesde Macassaaren, het verjagen van

27 reld,

’t voornaamste deel van Ceylon, van gansch

Malabar, van verscheide plaatzen op Cho-

den Franschen Onderkoning Monsr. de la

en de vermaartheid van uwe ge-

2 regtigheid in de groote steden en land-

Haye, en diergelyken meer, onder zyn schappen, en wy reeds kennisse hebben
opperbestier zeer gelukkig, en niet min-

van de vriendschap en liefde tusschen u,

der voordeelig voor de E. Maatschappy

en onzen vader Alem Saddziid, wegens
17 de tieffelyke maniere en gewoonte van

zyn uitgevoerd

In ’t byzonder nogtans moeten wy ook
aanhalen, dat de Kcizer van Abyssinen

doen, en van’t goed heimelyk verstand
23en

vriendschap, confederatie, en corres-

Ao. 1675 zynen gezant, Chodja Moraad
pondentie, heeft ons gemoed ons ge27
genaamt, aan hem afgezonden, en deze na- trokken tot het hermaken van gemeenvolgende brief aan zyn Edelheid afgevaar schap met u, en om met u gemeenschap
digt heeft, en die wy hier overgezet zyn- 273van bezendinge te plegen door onzen
de uit het Arabisch, aldus ter nederstellen. dienaar Moraad den Armenier met iets
77raars,

In den name Gods des barmbertigen
oni feraners.

zynde vier paarden en twee ge-

strcepte woud-ezels, te zenden, zynde
een middel tot het aankomen en ma¬
ken van vriendschap. Neemt de zelve

Bre des
Abyssin-

schen Keizers Aan
zyn Edel-

heid A¬

1675.

Eze brief komt van den geëerden aan, zonder misnoegen, vertrouwe.
Konink, den grooten Vorst, Ko- 200 het Gode belieft, dat 'er wezen zal

37

17

ning van verscheide volkeren, die be- vriendschap naar gewoonte met toeneroemt is in dapperheid, mannelyke deugt, minge, en van alles, dat 'er zy van u dienst,
en weldadigheid, die bekend is by het laat het ons weten , op dat wy de uitaanhangzel van de orders van Vorstelyke voeringe daar van bevlytigen, zoo het
eerwaardigheid, wiens Koninkryk heer- Gode belieft, tot onderhoudinge van 't
lyk en edel is, tot eere van de secte 31 verbond van vriendschap: wy bidden
33

37

der Jacobiten, en de beschermer der

Christelyke Religie; de Koning Af-

God, tot welken wy namaals heenen
moeten, dat hy strekke zyn zegen, en

saddzjid, zoone, van Sulthan Alem vergroote zyne genade, en ons tot con-

Saddzjid, God verlenge zyne dagen,
tentement in vriendschap vereenige,
en bevestige zyne gerichten en regee- 27 want hy is de Aanschouwer van der
27
ringe in deze, en in de toekomende eeu- menschen zaken. Geschreven in de maant
27
we. Dat ze (te weten deze brief) be- Mohharram (April) in’t jaar der Hegira,
27
27

steld werde ter hand van die gene, die

is de heerlykheid der Christelyke Re¬
77

of der vlugt van Mohhammed, 1283,
13

enz. (overcen komende met A°. 1675.

ligie, en der zelver kolomme (of vaft

betrouwen) en de schild en krygs-mantel van de Christenheit, en der zelver

17
77

steunzel, die in plaatze van Aarons-rok

De titel van den Keizer Alaf Saggied,
45 Afsaggied

Ghoedanig hy by de Heer Ludolf mede genaamt werd) die hy zichzel-

gekomen is, die eenelyk zich houd in
de klare en ongetwyfelde bewyzen der

ve gaf, was deze :

Evangelisten, die vercierd is met God77

zoon van Sulthan Alam Saggied, de opperste van myn Ryk, van God zonder-

17

delyke gaven, die ryk is in staat van ee-

2

77

re en heerlykheid, zonder te behoeven

77
27
27

veele omstandigheit van titels, die met
zyn standvastig besluit betragt en onderhout vriendschap met de vrienden

en hun tot een aangenaam steunzel ver27
strekt. Den Kapitein van Batavia, God
27
geve hem zyn volle hoop, en lang le77
ven, en verheuge de volkeren allezins
73

Ik Alaf Saggied (eigentlyk Saddzjid)

ling bemind,

Een pilaar des Geloofs.

Afkomstig uit de stamme Juda.
Een zoon Davids.
Een zoon Salomons.

Een zoon des pilaars van Sion.
Een zoon van de hand Maria-

Een zoon van Nahu na den vleesche.

77

van hoogen en lagen state, wegens zy-

Een zoon des heiligen Petri, en Pauli.

77

ne weldaden. Wyders het geen by een
gezameld is door klaare aanschouwin-

Na de genade Cods

77

21
27

2N
23

gen en wakkere verstanden, nevens onze genegentheit tot het onderhouden van
’t verbond, en dat wy weten dat daar
toe van noden zy vriendschap en onder-

houdinge van verbonden, schoon ons
geen noodzakelykheit perst (Gode zy
lof) door zyne continuele weldaden aan
77

ons, en zuivere genade, God stelle u

IV. Deel.

Keizer van hoog en laag Moorenland,
enveler

Koninkryken, en Heerlykheden.

Koning van Noa, en der Caffers.

Van Fetiger.
Angala.
Baeim.

Balingasa.

Qa

Aden.
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Van Gor.

NS DEK
stierders van de zelve wel voor af uit den 4. 1078.

boedel gedragen, dog volgens besluit ha¬

Ajanoe, alwaar de Nyl zyn oorsprong rer Edelheden van den 5 July des zelven
heeft.

De Heer Maatzuiker is, nu al vry bejaard
zynde, uitgeschilderd, en in de vergader¬

zaal naast de Heer Reinierszoon geplaatst.

Zyn asbeel
ding.

tonnen gouds aan te goed staande soldy, be-schap.
halven zyne andere groote goederen, na,

Hy komt daar voor bloots hoofts, wat

waar van de voornoemde Henrik Heere de

flaauw-rond van neus, met blaazen onder

Boer een tonne gouds gedeelt, en daar af

de oogen, met zyn eigen bruin-zwart dog
al eenigzins grys hair, met een stemmig

te Haarlem een schoon huis gebouwt heeft.

befje op zyn zwarte kleederen, te weten,

moeder van eenen Monsr. N. Hartenberg

op zyn wambais met opene mouwen, hoe-

tot Haarlem, in de groote Hout-straat
woonende, mede-erfgenaam geweest is.
Zyn zuster, de Klop, heeft 'er twee
tonnen gouds af gekregen, dog een Heer
Maatzuiker in Indien, neef van zyn Edelheid, en die ook Landvoogd in Banda geweest is, is 'er best (zoo men zegt) af ge-

danig wy zyn Ed. hier ook by de letters
V. V vertoonen.

Hy begon op't laatst al vry krom te
gaan, vertoonende een recht oud beste-vaartjc.

Hy was een zeer gemeenzaam man, nedrig in zyn gewaad, en zeer yverig in den
dienst van zyn Heeren en Meesters, een

groot beminnaar van de gemeene en lage
Maleitze taal.

Hy had (zoo ’t uiterlyk geleck) groo-

van welken Heere de Boer de vrouws

vaaren

Hy bad 25 jaren, 7 maanden, en 17
dagen Indien als Opperlandvoogd bestiert,
behalven dat hy de E. Maatschappy in andere bedieningen van de eerste rang nog 15

te agting voor de Predikanten in ’t algemeen, ontziende zich zelven niet om nu

andere jaren zeer groote diensten gedaan,

en dan ook hoe veel hy ook in ’t wereld

tig jaren in haren dienst bezich gehouder

en zich in ’t geheel dus by de een en veer-

lyke te doen had aan de Buiten-Predikan-

had, zynde ttoen hy stierf 7i jaren a maan-

ten te schryven, hen deze en gene nodi¬

den en 23 dagen oud geworden.
By zyne begraaffenis zyn ’er zeer groote goude penningen (waar van wy, onder

ge boeken zelf te zenden, en tot hun pligt
en yver aan te zetten.
Van wat

aars weder uitgekeerd, en van wegen de

E. Maatschappy hen vergoed wierden.
Hy liet (gelyk wel te denken is) yeele En nalaten-

En hoewel hem al de verstandigen van ’t verhaal van de Heer Speelmans leven,

Godsdiens

hy was,

Indien in dien tyd voor een volslagen Je

een model zullen vertoonen) uitgedeelt,

suit gehouden hebben, heeft hy dit egter

op welke aan de eene zyde zyn wapen (’t

te aller tyd zoo meesterlyk weten te ontveinzen, dat noit iemand hem daar af heeft

konnen overtuigen
Behalven zyne zuster die klop (die mer

Zyne
bloed-

geen in de kruis-kerk boven het gestoelte

van de Raaden des Gerichts, daar hy be¬
graven is, hangt) en aan de andere zyde
dit stond:

my zegt dat eerst onlangs overleden is

vtienden

heeft hy ook een zusters zoon gehad, Hee-

De Ed. Heer Gouverneur Generaal.

re de Boer genaamt, die lange jaren te Amsterdam een vermaard Toneelspeelder ge-

JOAN MAATZUIKER

weest is Dezen heeft hy menigmaal na In-

diën ontboden, om door hem gevorderd

Nat. Ao. 1606. den 14 October.

Obiit den 4 January 1678 in het 25 jaar
zyner Regeering

te werden; dog hy schreef zynen oom
weer, dat het voor hem hier veel beter

Wy hebben dien wyzen en staatkundi¬

was, dan eens Prins, dan eens Koning,

gen Heer met dit ons gering vers, gelyk

en dan weer eens Keizer,en, na daar voor

de vorige Heeren Opperlandvoogden, me-

te hebben gespeelt weer vry te zyn, dan

de willen vereeren

altyd een slave in Indien te worden.

In Augustus des jaars 1677 stelden hy,
na dat het ampt van Advocaat Fiscaal van

Ao. 1674 door de Heer Paauw bedient,
en nevers het Water-Fiscaalschap waar.
genomen was, weer een nieuwen Advo.

caat Fiscaal, en tot dit amptde Heer Zeeman aan.

Zyn Dood.

In’t laatste van Ao. 1677 wierd zyn E-

Hier ziet men ’t dorgebeent van de allergrootste man

MAATZUIKER, die wel eer geroemd
wierd boven allen

In 't Oosien in beleid, en deftigplagt te brallen

In wysheid, diens gelyk men nergens vin¬
den kan.

delheid ziek, en quam, na anderhalve Zyn groote Geest was met geen dieploot oit te
maand bedlegering, den 4 January 1678
peilen.
te sterven, en wierd den 7 dito in de kruis- De beste Tiphys wist hem noit voorby te zeilen.
kerk met ettelyke cherges, en ’t losbranden van het geschut, zeer statieus begra-

F. V

ven ; welke begraaffenis-kosten door de be¬
ZE-
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
YEt leven van de Heer Opperlandvoogd Ryklof van Goens. Hy werd Opperland-

Fvooga Ao. 1678. Zyn afbeelding. zyn dood Ao. 1682. Het leven van de Heer

Opperlandvoogd Kornelis Speclman. Hy wierd Ao. 1681 Opperlandvooga Zyn afbeelding. zyn dood. En lykstatie. Zyn begraaffenis penning. Het leven van de

Heer Opperlandvoogd Joannes Camphuis. Die Ao. 1684 Opperlandvoogd wierd.
Zyn afbeelding. Vertaalde brief des Abyssinschen Keizers aan dien Heer. Zyn OudEdelheids dood Ao. 1695.

HET LEVEN
VAN DE HEER

OPPERLANDVOOGD

RYKLOFVANGOENS.
Het leven
van de Heer

Opper

landvoogd

u

DEze Heer is de dertiende Opperland-

bieders van Indien zynde, niet veel van

voogd van Nederlands Indien geweest.

belang, maar alles, het geen zy gedenk-

Hy is, zoo zommige willen, tot Emb-

waardigs uitvoerden, voor dien tyd, en
meest terwyl zy Raaden van Indien wareu, en nog eerder, verricht hebben.

den, en zoo andere willen, te Geuns in
van Goens. Oost-Vriesland, een dorp niet verre van
Ryklof

het stedeken Lehr, geboren, na welk dorp

Wat ampten hy in zyn mindere jaren

zy ook meenen, dat hy zyn naam gevoerd bekleed heeft, is my onbekend; maar hy
komt my in de papieren der E. Maatschap-

heeft.

Het zy daar mede, zoo’t wil, ofhy in py allereerst als Opperkoopman en Lid
een stad, of in een dorp geboren is, hy van de Commissarissen van de Huwelyksis een wakker man, en van die soort van

zaken Ao. 1646 en 1647 voor.

van

Ao 1652 ging hy als Gezint na den Kei¬

hunne steden, of van de eer ampten, die

zer van Java, gelyk klaar uit het derde

Helden geweest, die den adel niet

zy bekleedden, ontleent, maar dieaan Lid van ’t verbond Ao. 1677, door de
hunne geboorte-plaats, en aan de ampten,

Heer Speelman met Soesoehoenan Tagal-

veel luister hebben bygezet, gelyk ieder in-

wangi gemaakt, te zien is, wat hy van

gezeten na ’t talent, dat hem van God gege-

dien Vorst toen, te weten, Socsoenoenan

ven is, aan zyn geboorte-plaats schuldig is.

Ingalaga, ten besten der E. Maatschappy

Men behoeft derhalven niet te vragen, bedongen heeft.
Ao 1653 en 6r4 komt hy als voorzitvan wat ouders hy daar gesproten zy, alzoo ’t genoeg is te weten, dat hy getoont

ter van Weesmeesteren voor, en in dat

heeft waardig te zyn, om zyn afkomst van

laatste jaar zie ik ook, dat hy als Commis-

’t Edelste geilagt in zyn land te mogen re

saris uit Persien met schepen op Ceylon

kenen, en dat zyne edele bedryven voor

quam, hoewel hy Ao. 1657 daar eerst als

den grootste Edelman daar, en elders, niet Superintendent, en daar na als Landvoogd
behoefden te wyken. Eenen adel, waar gekomen is.

op alle zyne nazaten met veel reden mogen
roemen.

Van wat kamer, met wat schip, en waar

In’t jaar 1655 ging zyn Ed ook als Zee¬

voogd der vloot na ’t Vaderland.
Den 22 February 1658 won hy Ma-

voor hy uitgevaren zy, is my onbekend naar op Ceylon van de Portugeezen, en

hoewel ik geloove, dat hy voor een ge- waarschynelyk ook Toetoecoryn, dat in
ringe bediening na Indien is vertrokken; die zelve maand mede aan ons overging, in
maar dit is zeker, dat het Helden-vuur welk jaar zyn Ed. ook buiten-gemeen
hem ten oogen uitstraalde, en dat 'er zeer Raad van Indien wierd.

Ao. 1659 zie ik, dat hy op Ceylon een
weinig mannen van naam in ’t oosten geweest zyn, die zoo veel dappere daden, placcaat liet afkondigen waar by de slaven
als hy, bedreven hebben, konnende nie- verboden wierd geen hoed nog hoofdmand, dan alleen die wakkere Heer Speel- dekzel te mogen dragen, oor dat zy Duits
man, zyn vervanger, by hem vergeleken konden spreken, in welken tyd zyn Edelwerden, gelyk zy ook daar in beide malheid daar schynt Commissaris, of Superkanderen gelyk waren, dat zy, Opperge- intendent geweest te zyn.
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Ontrent dexe tyd maakte den grooten Vondel dit vers, ’t geen ik onder zyne ge- 1638.
167t.
dichten fol. 575 vind:

OP DENE. HEER
RYKLOFVAN GOENS,

RAADIN DE OOSTINDIEN.
Geschilderd door G. FLINK, toen hy op zyn vertrek stond.
EOo leefd hy, die de kroon des Indiaanschen Raads,
Waar aan een perle ontbreekt, te Jakatra zal stuiten.
Het oirbaar van ’t gemeen bewaard deze open plaats

Voor GOENZEN, daar de zon de winters weet te stuiten.
Ons nieuw Batavie voor ’t oude zaeit en maeit.
De geur des morgenstonds, zoo meenig jaar geroken,
Bekoort hem dat by weer het hoofd ten oosten draeit,

En naar den dag verlangt, die, kruidig opgelooken,

Hem kragtig derwaard trekt , ten diensi van ’t Vaderland.
Het roer des wakkren Raadsmag slaapen op zyn hand.

Ondertusschen weder in Indien geko- hy ook de stad St. Thomé op de kust van
Choromandel, van Monsr de la Haye, Franvoogd van Ceylon geweest, en heeft Ao- schen Onderkoning van Indien, den 6 Sep-

men zynde, is hy, Ao. 1660 een jaar Land-

1661 als Veld-Heer van onze krygsmagt

op de kust van Malabar den 10 December de stad Coylang veroverd, gelyk wy

tember 1674gewonnen, waar van wy breder
onder de stoffe van Choromanel handelen.
Den 2 Juny 1675 quam zyn Ed. met

onder de stoffe van Ceylon en Coetsiien het schip, ’t Wapen van Middelburg, op
konnen zien.

Batavia, wierd door den Opperlandvoogd,

Den 15 January 1662 won hy, na 14 de Heer Maatzuiker, en de Heeren Raadagen belegs, ook de stad Cranganoor, en den van Indien, op de trappen voor ’t Pamaakte een verbond met den Samoryn, of

leis verwelkomt, en den 20 July daar aan,

Keizer van Malabar, dat den 11July daar algemeen Bestierder van den handel van In-

aan door haar Edelheden goedgekeurt dien gemaakt, welke aanzienelyke bedie-

wierd. In dat zelve jaar tastie hy ook de ning zyn Ed. tot den 4. January 1678 waar- Hy werd
magtige stad Coetsjien aan; dog heeft die nam, wanneer zyn Edelheid, by de dood Opperlandvoog
eerst ’s jaars daar aan den 8 January 1663 van de Heer Maatzuiker, als dertiende
A. 1678.

veroverd, by welke gelegenheid wy toen Opperlandvoogd van Indien optrad, hoe¬
ook het gansch Koninkryk van Porka ver¬ wel hy den 10 cerst voorgesteld wierd.
meesterd hebben.
By zyn tyd, en niet lang na zyne aanDaar na is zyn Ed. weder op Ceylon, stelling, wierd het Land drostschap in

daar hy als Commissaris en Landvoogd tweën gedeeld, en dat van de Oost-zyde
was, gelyk wy onder Ceylon breeder too-

aan de Heer Laurens Pit gegeven. Ook

nen, gekomen, alwaar hy in ’t laatst van stelde hy eenige maanden er na een nieu¬
Ao 1663 aan de Heer Jacob Hustaart, oud wen Kapitein der Chineezen, en daar toe
Landvoogd van de kust van Choroman- Tzoa Wanjok aan.
del, de Landvoogdy van Ceylon overgeIn beide deze hooge ampten heeft hy
geven heeft, zynde toen ook al veel jaren niet veel van gewig gedaan, dan dat den

ordinaris Raad van Indien geweest; dog
Ao. 1664 in ’t laatst nam hy die Landvoogdy weer over, en is toen tot Ao. 1675
den 12 April, wanneer hy tot Directeur
Generaal op Batavia geroepen wierd, op

Ceylon gebleven, en door zynen zoon

oorlog op Java met Tarocna Djaja, en ’t
maken van een voordeelig verbond met

Soesoehoenan Amangkoerat, en den op-

roer in Ternate, by zyne regeering voorgevallen is

Zyn Edelheid was een Heer van 55 of

Ryklof van Goens de jonge, extraordina- 56 jaren, toen hy Opperlandvoogd wierd.
Hy hangt in de vergaderzaal harer Edel
ris Raad van Indien, in die hoogaanzienheden mede na ’t leven uitgeschiderd Hy zynaflyke Landvoogdy vervangen.

Eer hy van dit Eiland vertrok, heeft komt daar voor in 't zwart gekleed, en beelding.
met
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hy dat als de Heer van Goens zeergaarne

1680. met een mantel om, hebbende een kanten.

A° 1651.

wilde, dog dat hy dat als Opperlandvoogd
bef en lobben aan. Hy was reizig van gestalte, matig van dikte, zeer fraei en wat van Indien niet wel kon doen, zonder zy
lang, dog deftig, fris, en jeugdig van we ne goede naam daar by merkelyk te quetzen, en zonder aan de wereld te toonen,

zen, blank van aangezicht, hebbende grys
lang en zeer fraci gekrult hair, gelyk hy
in allen deelen een welgemaal't Heer ver-

dat hy niet wist wat onderscheid 'er tusschen een byzonder Bewindhebber, en tus-

toonde, hoedanig wy zyn Edelheid ook schen den Oppergebieder van Indien was
hier, na de voornoemde schildery, onder de verzoekende dat die Heer Bewindhebber
(die niet weinig daar over verzet stond, en

letters W W. verbeelden.

Hy bleef dit tot Ao. 1680, ontrent wel

dit alles, hoe hard ook, verduwen moest)

dog niet qualyk geliefde te nemen, alzoo

ke tyd Ternate by ons veroverd wierd, en

verzogt toen om zyne verlossing den 22

hy dat anders nog by zyne Heeren en

Juny, volgens ordre der Hecren zeventienen hem toegestaan, mits dat zyne ziekte zyn vertrek niet mogt hinderen. Hy

Meesters, haar Hoog Mog. die hem dezen

hield deze bediening nog tot den 25 November 1681 , en vertrok toen miet zyn

rang gegeven hadden, nog by de verstan-

dige wereld zou konnen verantwoorden.
Een zeldzaam geval (indien het zoodanig isook voorgevallen, als ’t my door Hee-

Gemalin, Mevrouw Johanna van Omme-

ren, die dit wel meenden te weten, ver-

ren, met het schip 't Land van Schouwer

haalt is) en dat aan veelen, de zaken van

na ’t Vaderland

Indien zeer wel verstaande, al veel over-

weging en redenwisseling over en weder

Aan de Kaap der goede Hope gekomen

zynde, vond zyn Edelheid daar het allen

gegeven heeft, in welk geschil wy ons

grootste genoegen niet, 't welkoorzaak was
dat hy zyne reize na het Vaderland, zoc
veel mogelyk was, verhaastte, alwaar hy

zou konnen gezegt werden

niet willen inlaten, alzoo daar over veel

Deze Heer leefde niet lang na zyn komst
in ’t Vaderland, en schynd, hoe fris hy
er toen ook uis zag, door eenig verborgen

ook behouden aangeland is
Dat hy een Heer was, diezeer wel wist

wat tot zyn ampt behoorde, heeft hy by

hertzeer weggerulet te zyn.

zyne aanlanding in Holland geroont: wan
als 'er een Heer Bewindhebber by zyn E-

Hy stierf den 14 November 1682 (zoo zyn dood
men mybericht heeft tot Amsterdam ; dog A°.

delheid aan boord quam, om hem te ver-

is in ’s Gravenhage in de Klooster-kerk be-

welkomen,en , in de kajuit gekomenzyn
de, in de stoel aan ’t hoofd van de tafe

graven, daar men zyn wapen, by uitstek
groot zynde, niet verre van’t gestoelte der

wilde gaan zitten, betoonde hy met vee

Raads-Heeren van den Hoven van Holland

deftigheid, en te gelyk met groote zedig

hangen ziet.

heid, dat dit zyne plaats, als Oppergebie-

Hy liet drie zoonen na, waar van de

der van Indien, was welk ampt hy noc

eene Heer ook Landvoogd van Ceylon,

niet afgelegt had, gelyk hy ookaanstondin die stoel zitten ging, verroonendever

en daar na ordinaris Raad van Indien ge-

der aan dien Heer Bewindhebber, dat hy

’t Vaderland op Batavia gekomen was, en

zich geenzins inbeelden moest met hem ge-

in welken staat ik zyn Ed. Ae. 1656 daar

lyk, veel min boven hem in rang te zyn,
ja dat het zoo verre van daar was, dat hy

gekend, en meenigmaal de eere gehad het

de rang aan hem geven zoude,dat hy, ten
uitersten genomen zelf van de Heeren zeventienen (schoon zyne Heeren en Mee¬

weest is, waar voor zyn Ed. Ao. 168s uit

van in zyn Ed. gezelschap, zoo aan zyn Ed
huis, als eiders, te zyn.
Buiten dezen zoon heeft zyn Ed. ’er nog
een gehad, die Raad des Gerichts geweelt

sters) niet alleenlyk, maar te gelyk en

is; dog van de derde zoon wete ik niet te

wel vooral ook van haar Hoog Mog:, zy-

zeggen, welk ampt hy bekleed heeft.
I agt het van myn pligt te zyn, en de

ne Opper-Heeren, van welke hy zyn
commissie en last-brief had, afhing, en

groote verdiensten van dezen Heer Opper¬

dat hy aan haar Hoog Mog. verslag en o

landvoogd eisschen het van my, om op

pening van ’t gene hy in Indien als Opper-

gebieder verricht had, geven zou; maar

zyn tombe ook dit gering Graf-schrift, als
sprekende van een der grootste Helden van

dat hy met zyn Ed. (te weten dezer

Indien, met veel eerbied ter neder te leggen.

Heer Bewindhebber) niets ter wereld te

doen hebbende, aan hem nu ook ampts¬

halven toonen moest, dat hy nog Oppergebieder van Indien, en in dat opzigt met

geen byzonder Bewindhebber gelyk, en
dierhalven ook niet genegen nog vermogens was, een recht, hem van haar Hoog

1682.

De wakkere vanGOENS van de alminste trap

Tot 't opperste gebied van Indien gesiegen,
De schrik van Malabar, en Ceylon, hiergelegen ,

Wist niet l'ontduiken dees zoo doodelyke
stap.

Mog: verleent, en aan zyn ampt vast zyn-

Zyn wydberoemde naam zal egter altyd leven

de, tot nadeel van zyne opvolgers vooreer

Onsterffelyk, en doet den Malabaar nog heven.

byzonder Bewindhebber af te staan; dat
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KORNELIS SPEELMAN.
DEze Heer is geweest de veertiende

ke gelegenheid hy in dat eerstgemelde jaar

L Opperlandvoogd van Nederlands In-

ook Commissaris of gevolmagtigde over

Het leven
van de

Heer

dien.

Opper¬

landvoogd
Kornelis

Hy was een Rotterdammer van afkomst

en wierd daar den 3 Maart Ao. 1628 ge

Speelman. boren.

de drie Oostersche Landvoogdyen, Amboina, Banda, en Ternate, geworden is,
Wy haalen dit hier maarmeteen woord

aan, om dat wy dit omstandig onder de

Hy voer in zyn jeugt als Assistent (zoo stofse van Macassar zullen verhandelen, en
men my bericht heeft van die kameruit: daar vertoonen, hoe dapper en krygskundog met wat schip, is my onbekent.

Hy komt my in de papieren der E. Maat

dig dezen Heer zich in die post gedragen,

en wat hy daar door zyn groot beleid, en
schappy allereerst als algemeen Boekhou- standvastig gemoed Ghoewel velen op Ba¬
der Ae 1655 voor, welk ampt hy tot A¬

tavia daar al lang te voren van wanhoop-

1663 waargenomen hebbende hoewel hy ten) zoo gelukkig en roemrugtig uitgeondertusschen ook van den 7 Juny 1659 voerd heeft

tot den 5 Juny 1661 voorzitter der Chi-

Wanneer hy nu zoo zegenpraalende o-

neesche Eoedelmeesters was) is hy Land-

ver de Macassaarze Koningen (die hy

voogd van de kust Choromandel ge. dwong zich voor haar Edelheden te koworden, alwaar hy groote preuvenvan men vernederen) en voor de hooge Regeezyne bequaamheid in't Boekhouden gege- ringe op Batavia quam, wierd hy, als de
ven heeft, brengende Ao. 1664 debehan- schrik en geessel van ’t Oosten van ieder
deling van de boeken van dat comptoir op een zoodanig aangebeden, dat het van veeeen geheel andere trant.
Hy was daar als Landvoogd tot Ao. 1665;

len onder de grooten niet zonder nyd aangezien wierd.
De Opperlandvoogd de Heer Maatzui-

maar wierd toen opontboden over een zaak,
waar over hy veel moeite gehad zou heb- ker maakte hem ook bekend, dat de Hee-

ben; dog dit viel juist op den zelven tyd ren zeventienen hem Ao. 1667 buitengevoor, dat de Koning van Macassar met de meen Raad van Indien gemaakt hadden
E. Maatschappy in oorlog geraakte, waar voor welke bekendmaking hy dien Oppergebieder vry trots bedankte, daar by voe¬
Heer vereischt wierd, alzoo de Macassaar gende, dat, zoo de Heeren zeventienen
geen kat was, om zonder handschoenen aan niet anders voor hem over hadden, hy veel
na toe wel een dapper en zeer ervaren Veld

te tasten.

Vermits nu geen van de Heeren der

liever blyven wilde, ’t gene hy was.
Hy bleef dit egter van Ao. 1667 tot den

Hooge Regeering daar toe eenige lust, maar 23 Maart 1671, wanneer hy ordinaris Raad
wel groote genegenheid hadden, om die
gevaarlyke post iemand, die dat beter, dan

van Indien wierd.

hen, geleek, op te dragen, oordeelde men

A°. 1672 wierd hy Zeevoogd over een
vloot, die tegen de Franschen, die men,

in dien tyd geen man daar toe bequamer

volgens de geruchten, daar alle oogenblik

dan den Heer Speelman, wien men dier

verwagtte, geschikt was.

halven dit eer-ampt met veel aandrang op-

Hy nam die bediening wel aan; dog

droeg, zonder toen, of daar na, meer van alzoo die Fransche vloot gelyk wy onder

de reden van zyn opontbod te reppen.
Hy nam dat aan, en heeft den zoo zeer

Malabar zien zullen) zich onder Monsr.de

la Haye daar na ontrent Ceylon en diege-

westen vertoonde, daar de dappere Heer
zyn ontzagchelyken naam, en verbazende van Geens dien Onderkoning byzonder
van anderen gevreesden Macassaar door

kloekmoedigheid, Ao. 1667 volslagen ge wel waarnam, heeft hy naderhand, en voor
temd, en, na zyn schendige bond-breuk al Ao. 1677 weder getoont geen minder
Ao. 1669, den zelven ten tweedemaal 2o9¬

oorlogs-held, dan wel vaardig ter pen en

danig vernederd, en zoo volkomen onder

die dienst noit genoeg aan hem, of aan zyne nazaten, beloont, en hy noit genoeg

snedig ontrent den handel te zyn, gevende daar van nieuwe doorslaande preuyen
door zyne heldendaden op Java, by den
oorlog, die toen Socsoehoenan Tagalwan-

daar over geroemd kan werden; by wel

gi, en daar na zyn zoon Amangkoerat met

de magt der E. Maatschappy gebragt, dat
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’t vertrek van de Heer van Goens, als Ae 1054.

veertiende Opperlandvoogd van Indien op-

de stoffe van Java in 't breede vertoont heb-

ben; dog vermits de Heer Maatzuiker den trad, te dier tyd een Heer van 53 jaren
4. January 1678 quam te sterven, en de zynde.
Hy is toen mede na ’t leven uitgeschilHeer van Goens tot de Opperlandvoogdy
van Indien opgetreden was, vond men den derd, hoedanig hy in de vergader-zaal ha-

18 dito goed zyn Ed. van Java na Bata-

rer Edelheden hangt.

Zyn af-

Hy was de langsie niet, maar wat ge-

via op te roepen, om daar het ampt van
Directeur Generaal van den handel van In

zet, tond en fris van wezen, scherpen re- beelding

dien waar te nemen, terwyl de Heer St.

delyk klock van neus, loens van gezicht,

Martin zyn Ed. op Java als Veld-Heer en hebbende fraei grysagtig gekruld hairmet
Opparbevclhebber te water en te land ver-

lange vlammen, hoedanig wy hem hier by

van gen zoude.

de letters X. X. na de voornoemde schil-

Den 23 April bessoot men ook zyn Ed.

dery afgebeeld, vertoonen.
Hy was cen Heer, die ’t vuur en ver-

met 7 kanon-schooten, en 3 chergies (en
z00 ook in het tockomende alle Raaden

stand ten oogen uitzag, die ongemeen fors

van Indien, uit veldtochten weer op Ba-

van uitspraak, zeer groot van ontzag, en
in’t gemeen zoo gevreesd was, dat hy alles voor zich beven dede; dog hy was een

tavia komende) te verwelkomen.

Sen 13 May trad hy in zyn ampt als
algemeen Bestierder of als tweede van Indien, waar toe hy ook (zoo naderhand by
de komst van Barent Fokkenszoon bleek

groot voorstander van zyne vrienden.
Gedurende zyn oppergezag is den oorlog met Sulthan Agong, na de verheffing

by schryvens der Heeren zeventienen aan-

van zyn zoon tot die kroon, Ae. 1682

gesteld was.

voorgevallen, zonder dat ik wete dat hy

In dit lastig ampt heeft hy zich by uit

stek zedert Ae. 1678 zoo onvermoeid ge

iets verder, dat opmerking verdient, verricht heeft.

Hy heeft, terwyl hy OpperlandvoogdZyn dood.

diagen, dat men oordeeld, dat hy daar in
voor of na hem noit zyns gelyk gehad

was, op verre na zoo veel roem niet be-

heeft.

haalt, als toen hy maar Raad van Indien,

Hy was in die bediening een ongemeen,

en Directeur was, behalven dat hy dat

ja weergadeloos vaardig man, schryvende ampt niet lang bekleed heeft, alzoo by den
niet alleen meenigmaal een bock papier in 11 January Ao. 1684, na 2 jaren,t maand,
een etmaal af, maar op dien zelven tyd en 18 dagen geregeert te hebben, op den
te gelyk ook anderen, dat zy schryven zelven dag, als de Heer Balthazar Bort, almoesten, voorzeggende, en dan nog tus- gemeen Bestierder van den handel van In
schen beiden wel met een derden er-

dien mede kort na zyn Ed. stierf, overle-

gens over sprekende, zonder dat hy door den is, zynde toen 55 jaren, 10 maanden,
de verscheidenheid dezer werken van zyn en 8 dagen oud.

stuk afgebragt wierd, gelyk ik verscheide

Hy wierd met groote statie in de kruis-

maalen van lieden, die dit bygewoond

kerk, daar men zyn wapen boven de Ker-

hadden , heb hooren verhaalen.

ken- kamer bangen ziet, begraven, gelyk
men uit het volgende bericht nader zien

Dit alles quam veelen nog te wonderly
ker voor, om dat hy ook vry sterk drin

kan.

ken, en zoo wel een nagtie, tot dat hy ze
alle van de bank geholpen had, overzit
ten kon. Daar beneven was hy ook een

Lykstatie van zyn Edelheid

groot licthebber van vrouwen , en om

den Heer Gouverneur Generaal,
Kornelis Speelman van Rot-

dat daar zoo veel levende getuigen van op

terdam , Hoog Loff: Mem: over¬

straat liepen, die hem zeer wel geleken,

leden in t Kasteel Batavia op

en dit al vry wat verre met hem ging

Dingsdag den 11 January 1684

vond zyne verstandige Gemalin, Vrouw

in den avondstond na de klokke

Petronella Wonderer, dogter van de Heer

balf zeven, en begraven op Za-

Zebald Wonderer, algemeen Ontfanger

turdag voormiddag ten klokke

zich genoodzaakt, om (niet tegenstaande

8 uuren, den 15 January

zy een zoon by zyn Ed. had, Johan Speelman genaamt, dien ik hier te lande zeer wel

Es morgens met den dageraat ten drie En Lyk-

Luuren luidden alle de klokken ge-statie.

gekend heb) vrywillig van hem, nog maar
lyk ze op voorlede Woensdag, Dondergemeen Raad zynde, te scheiden, en hoe
wel hy naderhand altyd nog zeer groote dag, en Vrydag, telkens driemaal des
agting voor haar heeft betoond, heeft dat daags hebben gedaan, te weten van’t Kahaar Ed. egter noit konnen doen beslui-

ten om weder by hem te komen.
Hy werd
1681
Opper¬

steel, de groote Kerk, het Stadhuis, het
Vierkant, de Nieuwe poort, en des E.

Hy bekleedde dat ampt van algemeen

Maatschappy Ambagtsquartier, als nu verBestierder van den handel van Indien tot volgens alle half uuren, tot hetlyk uit het

landvoogd. den 25 November 1681, wanneer hy, by Kasteel na de kerk wierdgebragt, en voorts
ge-

E
V.
E
L
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A 1654. gestadig tot de lykstatie wederom binnen
gekomen, en ten einde gebragt was.

N

s

DER

Voorts den Kapitein Herman Egbertze . 1654
dragende het cornet met een lange slepen-

Ten klokke 8 uuren verschenen de ondervolgende geordonneerde Ruiterye en

de mantel

militairen, totbywooninge van zyn Edel-

met laken, en ’t ander met zwart fluweel

Twce paarden in den rouw het eene

heids uitvaart genomineert en gecomman-

ockleed, het laatste geleid door den Stal-

deert, in behoorlyke ordre op het groote

meester Pieter van Hassen, en het eerste

plein buiten het kasteel, behalven het Vaandel van ’t kasteel, dat binnen blyft cn

door een stal-knecht, ieder met sjerpen en
rouwbanden.

eerst uittrekt als de lykstatie gereet is,en
de welke als dan, na dat alles tot deze sta-

Na dezen volgen de verde-

tie en de ornamenten gereet gemaakt was
voor, tot door de stad, en na het groote

re ornamentdragers, alle in den

kerkhof trokken, in dezer maniere.

Eerstelyk de Borger-ruiterye in de wa¬
penen met twee Trompetters, en keteltrom, met rouw bekleet; als mede den stan

rouw mêt lange Jlepende man¬
tels.

Den E. Commandeur Francois Tak,
dragende zyn Ed. zalt. wapen.

daart met zwart crip overtrokken, en met

Den E. Kornelis vander Duin, Opper-

een bos lint voorzien, en een hand-paart in

koopman en Opperhoofd des Generalen
soldy comptoirs, dragende het helmet.

den rouw gekleet, onder den Luitenant
Eduwaart Pittavin, mits ’t overlyden van

Den E. Kapitein des kasteels Kornelis

den Ritmeester Jan Wywasse, sterk vyftig koppen, alle met sjerpen, lamsers, en

Nuits, houdende den blooten degen met

strikken op de degens, in 12gelederen van
rier man ieder.

de punt om hoog.
Den Opperkoopman Henrik Cansius

oud Opperhooft van Japan, met het pant

Het Vaandel borgers der West-zyde der
stad in de wapenen onder den E Kapitein

zier of de wapen-rok

Pieter Schippers, sterk honderd zestig koppen, en marcherende met 25 gelederen ieder van 6 mannen ; dog het welke ditmaal

zoon Marchier, met de handschoenen.

(mits zyn E. als vriend agter ’t lyk gaat)

Der Opperkoopman Kornelis BartelsDen Opperkoopman Pieter Verwer
voerende de sporen.

Den Opperkoopman Izaak Hochpied,

by den Luitenand Willem Moebag opge

houdende de degen in de schede met het

voerd wierd.

gevest om hoog.

Het Vaandel borgers der Oost-zyde de.

Hier op wederom den Koetzier van zyn

zer stede met de wapenen, onder den E-

Edelheid, met een sierp, en rouwband.
Het lyf-paart van zyn Ed. zalr. in den

Kapitein David Dispontein, sterk hondert

zestig koppen, en marcheerde met 25 gelederen, ieder van zes mannen.

De Ruiterye dezes Kasteels ten dienste
van zyn Edt. zt. geweest, mede in de vol-

le wapenen met een Trompetter, onder
den Luitenant de Moor, alle mede met

rouw met zwart baey omhangen, en geleid door den Koopman Pieter van den

Hoorn, en Luitenant Ulrig Berg, beide
in den rouw met lange mantels.
Vervolgens Monsr. Bartholomeus van
Hek, Hofmeester van zyn Edelheid zalt.

sjerpen, lamfers, en strikken op de degens, in den rouw gekleed met een lange en sscpende mantel, en in gelyker voegen de
en standaart, en trompet, met rouw behangen, sterk 53 koppen, in 12 gelederen Domesticquen van den huize
Het Vaandel van de Nieuwpoort der

stand militairen, onder den Luitenant Jan

Warnaar, sterk in't geheel 109 koppen,

en marcherende met 16 gelederen, ieder
van 6 mannen.

Het Vaandel militairen van ’t kasteel, onder den Kapitein Kornelis Nuits, dog mits
by mede een der ornamenten draagt, opgevoert by den Kapitein Thieleman van E¬
wyk, sterk in’t geheel 2o1 koppen, of

St. David Jonathan.
an Lampen

Gerrit Dryver.
Vier Helbaardiers van zyn Ed. zalr twee
en twee achter den anderen met sjerpen en
rouwbanden , mitsgaders hunne hellebaar-

den achterwaarts

De Luitenant Jan Jacob Slier in volle
wapen- rustinge of curas, meteen regiment

stok in de hand

Hier na volgt het lyk van zyn Ed. zalt
180 man, in 30 gelederen, ieder van C
man, de officieren alle met sjerpen sen overdekt met een zwart fluweel kleed, en

rouwbanden, en voorts de gansche Solda-

rontom behangen met zyn Edelheids wa-

tery met rouwbanden om den hoed, en
zoo mede de pypers met sjerpen en rouwbanden, alle hun geweer dragende vol¬

pens, en gedragen door 26 gequalificeerde dienaren en borgeren, alle in den rouw

met lange mantels, als te weten :

gens krygs-gebruik, en slepende nederwaarts

Hier op volgden twee Trompetters te

voet in den rouw gekleed, met lange slepende mantels.

Johannes Besselman
Adriaan de Man.

Joannes Leeuwenzon.
Fre.
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heid, beide in den rouw met hun zyd-ge- Ae 1654.

1654. Fredrik van Artzat.

weer, een karbyn, en bloots hoofts.
Na het welke nu verder de voornoem-

Jeremias Coesaart.

ste statie in ordre vervolgde, en eerstelyk
de vrinden gemagtigdens, ieder alleen

Pieter du Clazel

Hendrik Crudop

achter den anderen, alle in den rouw

Koopluiden.

Dirk Koman

met lange lamphers, en slepende mantels,

Johannes de Hartog
Reinier Fuis

als :

St. Johannes Verhaven, Onderkoopman,
saae van Schinne

er

eerste Dispensier des Kasteels.

Kornelis Andrieszoon Kleyer, zoontje

Abraham Struis
Jacob Does

'Borgers.

Dionys Kelk

van den E. Andreas Kleyer

De Borger-Kapitein, Pieter Schippers.

Henrik de Boelan

De Predikant Joannes de Voogd.
De oppasser Hendrik Boot.

Simon van den Berg

De Bockhouder, Cezar Roodhaas.

Joan Hercules

St. Jan Schot.

Kornelis Loefhouwer

De Opperkoopman Jan Kops.

r-holomeus Nouters

vin Jansz. van Scheve

Schippers.

lis Smau

De E. Jacob van Dam, Geheimschryver van de Hooge Regeering.
St. Pieter van Dyk, Onderkoopman,

loede Sterre

en tweede Dispensier, representerende zyn
schoonvader, den E. Andreas f’leyer.

Hans Mensch

Den E. Kornelis Zwart, out Vice-Pre-

Pieter Doff

SLuitenants.

Pieter Wakker

an Maurits van Happel

sident van Heeren Schepenen.

De E. Joannes Lambertszoon Radder
Wykmeester dezer stede.

De E. Adriaan Pyk, Koopman in dienst
Dan alzoo de houte en loode kiste, daar
het lyk in lag, en de bare, daar het op ge-

dragen wierd, al vry zwaar quam te val-

der E. Mlaatschappy.

St. Jacob de Harder, Luitenant in gemelten dienst.

De E. Vincent van Mook, drost ten

len.

Zoo gingen om die en andere reden tot
adsistentie der bovengenoemde dragers ter

weder zyde onder de baar een aantal van
zes klocke scheeps timmerluiden, daar toe

expres geordonneert, en alle mede in het

platten lande aan de West-zyde.

De E. Jacobus Coeper, Commandeur.
De E Daniel van den Bolk, Lid in den

achtbaren Raad van Justitie.

De E Kornelis Cnol, Heemraad.
De Eerw: Predikant Petrus Wytens.

zwart gekleed.

En gingen ook boven en bezyden de

De Eerw: Predikant Theodorus Zas.

De E. Adriaan Strykers-

vooren genoemde dragers ter wederzyde

van het lyk , acht gequalificeerde ministers
tot slipdragers, die het fulpe overkleed op

Gewecze Practisyns in
zyn Edelheids ziekte-

bergen.

St Abraham Boudens.
S Isaac Klaresse.

hiclden, en in den rouw met lange slepende mantelsomhangen waren, met naamen.
De E. Jan Parvee, ontfanger Generaal,

DeE. Mattheus van Luch
tenburg
De E. Emanuel Bornezee

Wyders vervolgens by paaren.

Cpperkooplui¬
1 den des xasteels.

De E. Harman Lodewykzoon, Equi-

Zyn Edelheid de Heer Gouverneur
Generaal, Johannes Camphuis, en voor
zyn Edelheid twee Helbaardiers.

De Heer Antoni Hurdt, Directeur Ge-

pagie meester.
De E Danicl Braams, Boekhouder Ge-

neraal van Indien.

De Heer Willem van Outhoorn, or-

neraal.

De E. Jorephas Vosch, Commandeur
der Retoer-vloote.

De E. Ifaac Zoolemans, Commandeur

en gedesigneerde Commissaris van Macas-

dinaris Raad van Indien.

De Heer Martinus Pit, ordinaris Raad
van Indien.

De Heer Nicolaas Schaghen extraordinaris Raad van Indien.

sar.

De E. Commandeur Willem Hartzink.

De Heer Johan van Hoorn, extraordinaris Raad van Indien.

Hier op volgden nu weder achter het lyk,
eerstelyk

Zyn Hoogheid Kaitsjili Sibori Amsterdam, Konink van Ternate.

De Heer Antoni Pavillioen, oud extraor-

Twee Helbaardiers van zyn Ed. met
sjerpen en rouwbanden.

De Kleermaker en Kok van zyn Edel¬
IV. Deel.

dinaris Raad van Indien.

De Heer Robbert de Vicq, oud Gouverneur van Amboina.
Rr
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De Agtbare Raad van Justitie dezes

kasteels van Batavia met hunnen Deurwaarder, met zyn stok vooruitgaande, als me

N

s DER

De DJoerobassa van ’t Campon der Ae 1684.
Boegys.

De Kapiteinen der Javaanze ingezetenen.

de de substituiten der Officieren.

Voorts alle Commandeurs, Kooplui-

Het Eerw: Collegie van Heeren Schepe¬

den, Schippers, Borgers, Onderkoop-

nen dezer stad met hunne bodens, insgelyks

lieden, Adsistenten, Werkbazen, Mar-

met hunne wapens en stok vooruitgaan-

dykers, Baliers, Javaanze Officieren, enz.

de, als mede de substituiten der Officieren.

Item een groote hoop der voornaamste
Chineezen, en allerhande vreemde inge-

De Gezant des Kenings van Bantam
Pangorang Aria Diepa de Ningrat.

De twee Gezanten van den Koning van

zetenen en kooplieden dezer stede , dat geen

kleen getal en sleep van menschen uitmaak te.

Boeton.

De twee Gezanten van den Koning van
Bima

De Eerw: Broederen Predikanten.

De Eerw: Heeren Weesmeesteren dezer
stad met hunne boden voor uit.
Het Eerw: Collegie van Heeren Heem-

raaden met hunne boden.

De weg wierd genomen uit het kasteel
regt door de Prince-straat, tot midden op
het plein voor 't Stadhuis, daar men toen
ter slinkerhand neer ssoeg, en de Oost-zy-

de van de Tygers-gragt langs marcheerde tot onder de stads-wal, als wanneer

men de dwars-gragt over ging, tot aan

De Heeren Commissarissen van Huwe-

de Nieuw-poort van waar men toen wy-

lykze- en Kleene zaken met hunne boden.

ders regt door de rugge, dog met een el-

DeE. Boedelmeesters van de Chineezen

leboog weder te midden over ’t plein van

en vreemde sterf-huizen met hunne bode

’t Stadhuis na en in de Ooster-deur der

De Eerw: Ouderlingen, en Diaconen.
De E. Constapel Majoor- Ameling Wydeman

De Ternataansche RyxZecvoogd

Kapiteim

Laoet Rethi.

De Ternataansche Prins
DJou Rotterdam.
Alle metxwatte le

Quimelaha Tomagola.

temaecoeeen.

De Prins DJou Maleyo.
Quimelaha Toma Itoe.
De Prins DJou Terloeko.

’t lyk met de baare te midden in de kerk

boven het geopende graf had nedergezet
wierden alle de onamenten mede boven

en beneden het overdekte fluwecle kleed

ter nedergelegt, waar op toen van de boven gemelte 2 Vaandels Ruiters, en vier

Vaandels, zoo borgers als militairen voetknegten, op het kerkhof staande, ; cher-

gies met musquetten en pistoolen wierden

DJou Hoekom.

gedaan, en op elk chergie een kanonschoot

DJou Neaman.

van de hoofdpunt des kasteels, tot hoe lang

De Kapitein

onker van Manipa.

De Kapiteinder Maleyers Wan Ab-

de lykstatie in de kerk bleef stil staan, en
wanneer na ’t absolveren dier chergies eerst

de borgers en militairen weder voor af na

dal Bagus.

Deze met zwarte
Aucuacroltuen.

kerke gekomen is, aan welkers beide zyden de borgers en militairen hun op het
kerk-hof geposteert hadden, en na dat men

Sengadji Maleyo Osini.

’t kasteel trokken, en van de geheele sta-

Sengadii Dselali

tie gevolgt wierden, in maniere als zege-

Gnoffa Maniera Java.

komen waren, dan alleene, dat de dragers

Kapitein Laoet Codja.

en slipdragers nu agter de begraaffenis te

Majoeda.
Hatibi Noeroe

rug keerden, te weten, over ’t kerkhofden

De verdere Gnoffa Manie-

ras Tambangan Lakati,
en Meau.

Dain Boerane.

Wester uitgang uit, agter dekerk de groote Rivier opwaarts, tot aan ’t ziekenhuis,
en zoo voorby de Diest-poort, en voorts
angs de West-zyde van gezeide groote Ri-

Dain Nayimba.

vier tot de hoek-brug, tegen over de vischmarkt, en zoowyders over de zelve langs

De Kapiteinen der Mardykers Borgery

de Amsterdamze gragt wederom na ’t ka¬

dexer stede.

De Hooft-Officieren der Chineezen.

steel.

De Kapiteinen der Baliers.

Inwylen dat toen zoo hier van land, het
kasteel, de stad, en buiten-posten, item

Dain Matara.

’t Eiland Onrust, en de schepen te dezer

Dain Magagan.

Reede, geschiedde een aantal van 229 ka-

Dain Manari.

non-schooten, als te weten :

Dain Mangopa.
Dain Majampa.

Van t Kasteel.

Dain Biassa.

Aroe Toenda.

Dain Sitoedjoe.

Dain Memang.
Caeegole.

9 Schooten van de hoofd-punt de Diamant, daar van 5 onder 't chargee-

ren der militairen op ’t kerkhof.

s van de Robyn.
5 van
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A.1654. 5 van de Saphier-

3 Goutvink.
a de Winthond.

5 van de Paarl.

5 van de punt Gelderland.

rcts.

Palfiacatta.

Van de Stad.

5 van de hoofd-punt Amsterdam.
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3 de Zalm.

222 schooten in ’t geheel.

5 van de punt Hollandia.

Dus dan ontrent de klok xruuren de

5 van de punt Zeelandia.

gansche lykstatie ordentelyk wederom bin-

5 van de punt Groeringen.
Van de buiten Fortressen.
s van de Fortresse
s van Ansjol.
5van

--

Jacatra.

Noort wyk

nen ’t kasteel gekomen zynde, en vervol-

gens tot in de Generaals wooninge, wierd
aldaar de condoleancie over zyn Edelheids
afsterven gedaan, aan de gestelde Juffrouwen Alletta Bax, Kornelia van Nieuwenroode, en Katharina Kleyer, en vervolgens na ’t gebruik dezes lands de respective gemagtigden ’t gansche gezelschap op

van Pyswyk.
cke.

een collation van eeten en drinken op di-

gr2n
arond

verze plaatzen in zyn Edelheids woonin-

tegens 10uur: voorm: ge toebereid, onthaald, en na 't welke

vacassic

9 van ’t Eiland Onrust.

dan vervolgens weder een iegelyk na huis
keerde.

Zynde ook voor ’t begin der begraaffenis genodigd, en voor ’t meerendeel verscheenen, behalven de huisvrouwen der
15 van ’t Admiraals schip Ternate voor Heeren Raaden, nog een aantal van de
Van de Schepen.

Amsterdam

voornaamste getrouwde Juffrouwen dezer

13 van ’t schip Princes Maria voor Zee-

stad, en ontfangen in de groote kamer aan
’t West-einde van ’t huis, voor die tyd gei1 van ’t schip Hellevoetsluis voor Delf. heel met rouw-gewaat behangen, gelyk
mede de groote Raad-kamer alwaar het lyk
9 van ’t schip ’t huis te Merwe voor
Rotterdam.
van zyn Edelheid zalt gedagtenisse, kort
7 van ’t schip America voor Hoorn.
na zyn overlyden, en even na de verkie5 van ’t schip de gekroonde Vrede voor zing van den nieuwen Heer Gouverneur
Enkhuizen.
Generaal, was gebragt geworden.
En voorts van alle de andere schepen
Na zyne begraaffenis zyn 'er groote en zyn begraland.

ieder 3 schooten, behalven de in la¬

schoone goude penningen van dit fatzoen, venis pen¬

ding leggende retourbodems, die ver-

en van deze groote, gelyk wy by dit merkning.

schoont blyven, als te weten :

g vertoonen, uitgedeeld, de welke aan
de eene zyde zyn wapen, en aan deande-

156 schooten p- transport.
3 van ’t schip Koertgene.
Koevoerden.
Kastricum.

Hollandia.

re zyde zyn naam, ampt, geboorte-dag,
en

sterf-tyd aanwezen.

Wy hebben dezen dapperen Heer ook
zeer gaarne met dit navolgende versop zy-

’t Wapen van Middelb: ne Tombe willen vereeren :
’t Wapen van Z. Zee.
Zilverstein

Aardenburg.
Roemerswale.

de Veluwe.

Naaltwyk.
de Pyl.
de Graf.

Zwanenburg,
Marken.

de Tygerde Snaauw.
3 .

De dappere oorlogs-held, die ’t blixemende vier

Ten oogen uitstraald, hy, de schrik der Macassaaren,

Die SPEELMAN die de toom van donder
op zyn snaaren

Wistuit te brommen op zyn doodelyke lier

Legt hier : weergaloos in den bandel te bestieren .

Die wonderlyk die schoot heeft weten uit te
vieren.

F. V.

Cadiri.

Rr2
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JOANNES CAMPHUIS.
Her leven
van den

Heer Opperland-

poogé
Joannes

Campbuis

Eze Heer is geweest de vyftiende Op-

Dperlandvoogd van Nederlands Indien.

wondering, bevonden is, dat de meeste

stemmen op de Heer Camphuis, schoon
Hy was een Haarlemmer van geboorte, een van de jongste der gemeene Raaden
en is in zyn jeugd een zilversmidsknegt te van Indien zynde, gevallen waren. Dit
Amsterdam geweest, waar van wy in het

was daarom te gevalliger, om dat hy van

verhaal van zyn leven nog een vast bewys alle zyne medeleden gehaat zynde, ieder
ontmoeten zullen, behalven dat hy ook aan hem zyn stem gaf, gissende, dat niediergelyken hamer in zyn wapen voerde. mand hem die geven zou, terwyl zy on-

Hy is als Assistent uitgevaren; dog van dertusschen alle met een en de zelve ge-

wat kamer, in wat jaar of met wat schip dagten die aan hem gaven, en dus zich

is my onbekent, hoewel ik geloove, dat
hy van Amsterdam nivoer.

zeer misleidden.

Hy wierd daar op, na ’t afleggen van Die A-

Op Batavia gekomen zynde, is hy ten den eed, als vyftiende Opperlandvoogd 1634 Op-

eerste in de geheime schryf-kamer van zyn

van Indien, van alle de Heeren veel ge

pla

vongd

Edelheid tot Ao. 166of 1667 gebruikt, luks gewenscht, nam zyn zit-plaats aan ’twierd.
wanneer hy daar eerste klerk wierd.
hofd van de hooge tafel van Indien, waar
Dit Ampt heeft hy tot den 31 May 1671 na ook de Heeren den eed aan zyn Edelbedient, en is toen Opperhoofd van Japan heid deden; dog hy wierd, na dat 'er orgeworden, dat hy Ae 1673 nogmaal, en dre gesteld was, om de lyk statie van de
daar na Ao. 167e ten derdemaal wierd, Heer Speelman, even zoo, als die van de
zynde in die tusschen tyd ook eenigen tyd Heer Maatzuiker te schikken (waar over
Lid van den Raad van Justitie geweest.
Den ; Maart 1677 wierd hy geheim

de zorg aan de Heeren Pit, en van Hoorn

opgedragen was) den 2 Maart eerst voor-

schryver van haar Edelheden, welk ampt gesteld.
hy byzonder naarstig, en met zoo veel na

Toen zyn Edelheid Opperlandvoogd zyn af-

vorsching der oudste zaken wegens de wierd, was hy een Heer van ontrent 50beelding.
grondvesting van den staat der E. Maat- jaren, droeg een kleene blonde paruik,
schappy alhier waarnam, dat wy 't opdel¬ was van weinig meer dan een middelma¬

ven van het voornaamste der eerste begin- tige gestalte , van een behoorlyke dikte
zelen van Batavia’s grondvesting, zyn net na evenmatigheid, wat pokdalig, blank
te pen en ordentelyk opstel zoo als wy van wezen, vrolyk en zagtzinnig van aart,

het hier na zullen laten volgen, alleen te in welk postuur zyn Edelheid, in't zwart
danken hebben.

met een degen met een goud gevest op

Hy bleet geheimschryver tot den 4 April zyde hoedanig wy zyn Ed. ock hier by de

1678, wanneer hy, by 't afzetten der vier letters J. Y. afgebeeld vertoonen) mede
in de zaal van haar Edelheden uitgeschil-

voornoemde Heeren, pas na de Heer Maat-

zuiker’ s dood, extraordinaris Raad van In- dert te zien is.

Vermits in dit zelve jaar 1684 de Endien wierd, dat hy tot den 2; November
1681 gebleven, wanneer hy, by 't ver gelzen zeer schielyk de handelingen met
trek van de Heer van Goens, gemeen Raad onze Maatschappy afgebroken, en ettelyvan Indien geworden is, welk ampt zyr ke schepen uitgezondden, of ten minsten
Edelheid tot den 11January 1684 bedient dat voorgenomen hadden, vond zyn Edelheeft, wanneer, na de onverwagte dood heid met de Heeren Raaden goed den Heer
van den Heer Speelman, en den Heer Bort, Maarten Pit tot Zeevoogd over een vloor
den Oppergebieder, en de tweede, of den die men op Batavia daar tegen uitrustte, aan
algemeenen Bestierder van den handel van te stellen. Men schrecf ook een Bededag
Inden, aanstonds de vergadering tot ver tegen den 31 May hier over uit, en daar
kiezing van een nieuwen Opperlandvooge wierd een nette zein brief vervaardigd.
Hy was ontrent alles een zeer neten om(volgens ordre der Heeren zeventienen )
belegt, en, na aanroeping van des Hee- zichtig Heer, gemeenzaam in omgang

ren naam, den eed over dit stuk op nieuw weinig dog verstandig en kragtig van

by haar Edelheden afgelegt, en by gehei- woorden, by de Europeërs en Nederlanme briefjens gestemd, maar, tyt aller ver- ders zeer bemind, dog hoe vriendelyk zyn
Ed.

OPPERLANDYOOGDEN.
ter, daar het van nooden was, zeer wel

der voorgeven, dat hy dat op zichnecmt,
om het by de Heeren zeventienen te ver-

op zyn stuk te staan, waar van wy in 't

vervolg een klaar bewys zullen zien, wanneer hy alles twee jaren lang alleen en
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ven dat men hem gemeenelyk (als hy het 1657.
by de stemmen niet overhaalen kan) on-

1655 Ed. ook tegen ieder een was, wist hy eg-

antwoorden, in weerwil van alle de an-

dere Leden der vergadering, zal zien ze-

buiten zynen Raad (dat zonder voorbeeld
was) bestierde.

gepralen.

Deze Heeren hadden egter de onvoor-

Hy was anders een deugtzaam, opregt,

zichtigheid, van zyn Edelheid hier in te

zeer eerlyk, godvrugtig, en gedienstig

ook stierf, en had de roem van te gelyk

dwarsboomen; en begeerden al op een vry
onbescheiden wyze den Heer Bollan tot

ook zeer zedig en gansch niet vast te zyn

Baillu te hebben.

Heer nog ongehuwd Ghoedanig zyn Ed.

Hoewel nu de Heer Camphuis tegen den

aan zekere buitenspoorigheden, waar aan

al veele ongehuwden, en ook wel gehuw-

Heer de Bollan, als zynde waarlyk een

den in Indien, al vry wat veel gewoon zyn

man van veel verstand, en van ongemeene verdienften, niets ter wereld had, was

zich overte geven, te weten, van fraeje Macassaarze, of cenige andere slavinnen, tot

hy egter nietalleen met yver voorden Heer

hunne byzitten te nemen.

Dispontyn; maar voor al ook tegen die
manier van handeling van de Heeren Raa-

Een van de eerste zaken, by zyn op-

voorrecht, door de jonge Koningvan

den, die zyn Ed. daar in zoo zichtbaar
wilden de wet stellen, vast stellende, dat

Bantam aan onze Maatschappy opgedra-

zy dit meermalen in ’t toekomende doen,

pergezag voorgevallen, is geweest, dat het

gen , den 28 April 1684 aangenomen is.

Ao. 1685 besloten haar Edelheden den
jongst geboren zoon van Pangerang Poe-

en dat hy dat dan ook altyd zoozou moeten afwagten, en dulden.
Om dit nu nietonderhavig te zyn, stond
hy veel styver op dit stuk, als hy anders
vel gedaan zou hebben, en zei vlak uit,

rabaja, broeder des Konings van Bantam.

Joannes, na zyn Edelheid, te noemen, en
dien Prins z0 ryxdaalders te schenken.
Ao. 1666 zond zyn Edelheid den Heer

dat hy den Heer Dispontyn tot Baillu begeerde.

Francois Tak, als onzen Gezant, aan Soe-

Dit namen de andere Heeren zoo qua-

sochoenan Amangkoerat, Keizer van Ja-

lyk, dat zy daar op al wat te vrymoedig

va, daar hy, met de zyne, zoo jammer-

tegen zyn Edelheid begonnen uit te varen,
zoo verre, dat een van de Heeren met een

lyk door Soerapati en zyn Baliers (door

bestel en een oude wrok van dien Keizer

al te groote haastigheid tegen zyn Edel-

tegen hem, zoo men wil) op den 8 Fe-

heid zeide : Hebben wy u Opperlandvoogd
van Indiën gemaakt wy konnen u dat wel

bruary (gelyk wy dat breeder onder de zaken van Java vertoont hebben) vermoord

wierd. In dit zelve jaar quam de oude

Koning van Bantam, Sulthan Agong,

weer afmaken, en u afzetten.
Dic eerste woorden waren wel waar

voor zoo verre het lot tegen hun aller ge-

ook op Batavia, en wierd op de punt de

dagten en oogwit (alzoo zy 'er niemand

Robyn geplaatst.

minder toe geschikt hadden op zyn Edel-

Gedurende zyne Regceringe is 'er niet
veel van belang met de Buiten-Vorsten

heid gevallen was: maar wat het weer af-

zetten van zyn Edelheid betrof, daar toe

voorgevallen, alzoo by met de zelve in een

waren zy (myns oordeels) niet bevoegd,

diepe rust en vrede leefde waar door de

ten ware by zulke omstandigheden en voor-

handel alomme, en vooral in de stad Ba-

vallen van zaken, die dit voor hunne Hee-

tavia, zeer bloeide.

ren en Meesters zouden hebben komen

Ao. 1686 of 1687 viel 'er by de dood

wettigen.

van den Baillu, Jacob Casembrood, een

De Heer Camphuis, noit gewoon zul-

zeldzame zaak in Rade van Indiën voor,

ken taal in een vergadering, daar hy als
Oppergebieder zat, te hooren, en nietgenegen dit meer van dien Heer, of de an-

alzoo de Heeren der Hooge Regeering
malkanderen niet konden verstaan, wie in
des zelfs plaats weer tot Baillu te verkie1e7

De Heer Camphuis was zeer sterk voor

de Heer David Dispontyn, Notaris al-

deren, die hem in dit zeggen ondersteunden, en die mede van die zelve gedagten
waren, af te wagten, beantwoordde dit

met zyne gewoone zagtmoedigheid en be¬

daar; dog alle de andere Heeren waren

daardheid van geest, niet anders zeggende,

eenparig voor de Heer Henrik de Bollan.

als , Hebben de Heeren zoo grooten magt,

druissende met groot geweld tegen zyn E-

om my te konnen afzetten, dan valt hier
voor my niet meer te doen, en ik wensche

delheid aan.
Nu is 't cen zekere zaak, dat men niet

de Heeren goeden aag.

Dit was ’t alles, dat zyn Edelheid zei-

licht, als men ziet dat de opperlandvoogd
hier of daar voor, of tegen is, tegen hem

de. Zyn woorden waren weinig, en zagt;

aandruissen moet, of, zoo men het al doet,

maar de gevolgen van dien van een groote

dat men daar by niets winnen zal, behal-

klem, en van zoo veel nadruk voor die
HeeRr 3
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geven hebben, dewyl zy in al dien tyd A. 1667.

voelig voor hen, en voor al hunne goe¬

niet in staat waren , om eenigen van hunne

de vrienden, die zy nu en dan wel gene-

vrienden (dan die zyn Edelheid juist aanstonden) te konnen helpen.
Dit bragt die Heeren in zulken haat

gen waren te helpen, en die nu om hunnen’t wil alleen lyden moesten, dat zy daar
na wel duizendmaal gewenscht hebben,

dat dit noir voorgevallen was.
Hy verscheen na dien tyd in geen twee

dat zy van ieder een als met de nek aan-

gezien wierden, zoekende ieder maar zyn

Hof by zyn Edelheid te maken, en wel

jaren in vergadering; maar alle de andere

by hem te staan, dat de andere Heeren als

Leden quamen ’er op den gemeenen gestel-

razende maakte, zonder dat zy het egter

den tyd; deg alles, wat zy daar besloten, be

beletten konden.

vestigde, en keurde zyn Edelheid goed,

als ’t hem aanstond; dog kreunde zig anders zeer weinig aan hunne besluiten, ge-

vende aan geen eenen, die zy tot 't eene

By ’t sterven van den Heer van Mook
was nu, behalven ’t Bailluschap, ook het

Landdrostschap open gevallen, by welke

of ’t ander ampt buiten zyn goedvinden

gelegenheid de Heer Camphuis zynen
man, den Heer Dispontyn, Baillu maakte,

gevorderd hadden, zyne Acte, ten wa

en toeliet, dat de Heer de Bollan, dien hy

re hunne keure op zulk eenen gevallen

anders zeer veel achtede, nu Landdrost

was, dien hy dat ampt gunde, stellende hun

wierd.

zeer leelyk ten toon, en toonende, dat zy

Dat zyn Edelheid egter, hoe zagtzinnig
hy anders ook van aard mogt zyn hier

niet minder, dan in staat waren, om hem
af te zetten, alzoo zy geen stroo nu in stuk-

mede nog niet te vrede was, zag men Ao
1669, wanneer de algemeene Bestierder van

ken konden brecken.
Wat het Baillu’s ampt betrof, dat wierd

den handel, de Heer Antoni Hurdt, een

ondertusschen door den Landdrost, de

zeer bequaam Heer, enkel door zyn Ed.

Heer J'incent van Mook, tot den 20

toedoen, van de Heeren zeventienen be-

November 1688 (alzoo by toen stierf

dankt, en ’t in zyn keur gelaten wierd,
om als een vry-borger in Indien te blyven.

waargenomen.

De Heeren Raaden van Indien schreven (gelyk wel te denken is ) eenparig
zeer scherp over den Heer Campbuis;
dog het zagtzinnig schryven van dien
Heer woeg daar tegen by de Heeren zeventienen zoo veel zwaarder, dat zy aan
de Raaden van Indien over dit stuk we

der schreven; dat zy moesten aanmerken,

dat de Opperlandvoogd van Indien die gene was, die aan alle bedienden der E. Maat-

schappy hunne acte en volmagts-brief geven moest, en dat zy dierhalven voorzyr

of wel om na ’t Vaderland te konnen kec-

ren, welk eerste hy koos; dog bestierf dien

smertelyken slag nog in dat zelve jaar op
den 7 December, en de Heer Pit quam
ook kort daar aan den 21 May 1690 te
overlyden

Na dien tyd namen de gemeene zaken
weer een anderen loop, alzoo die twee

Heeren wel voornamelyk zyn Edelheid
hadden zoeken te dwars-boomen.

In dat zelve jaar 1689 viel 'er onder zyn

Ed. oppergezag nog een zeer opmerkelyke
zaak voor, tusschen de Heer St. Martin, or-

Ed-lheid wat meer inschikking, als zyn
Ed op een ampt voor een bequaam vriend

dinaris Raad van Indien, en den Amboi-

van hem stond, en wat meer bescheiden

neeschen beroemden Kapitein Jonker.

heid, van zyn Ed. zoo straf, en oneer-

biedig, als daar in die volle vergadering

Wy hebben bevorens, in ’t verhaal der
zaken van Bantam getoont, hoe de Heer

geschied was, niet te bejegenen, voor zyn

St. Martin met het landen van onze troe-

Ed. behoorden gehad te hebben, en dat zy

pen aldaar wat te lang getalmt hebbende,
Rapitein Jonker haar Edelheden hier af

uit hoofde van dien niet qualyk duiden
konden, dat zyn Ed. goedgevonden had

waarschouwde, die daar op goedvonden

zich uit zulk een vergadering te begeven,

den Heer Tak derwaards te zenden, die de

en ondertusschen de zaken zoodanig te be

zaken zoo bestierde, dat ons volk toen ten

stieren als hy voor het welwezen der E
Maatschappy best oordeelde, keurende
verder goed alles, dat by hem na dien tyd
was verricht.

eersten landde.

Van deze waarschouwing van Kapitein
Jonker kreeg de Heer St. Martin zoo ras

geen kennis, of hy zogt van dien tyd afge-

Immers,dit is zeker, dat hy toen eerst legenheid, om hem dien trek betaalt te zetrecht, niet alleen Opperlandvoogd van In-

ten.

diën; maar (daar men geen voorbeeld van

Dit liep egter zoo lang aan, dat hy niet
voor Ao. 1689 dit tot zyn genoegen doen

hecft ook alleen-beheerscher van alle de

zaken der E. Maatschappy was, terwyl hy
alles , wat hy deed, goedkeuren, en alles

kon, gelyk hy het toen ook vry scherp,

dat de andere Heeren verricht hadden,

en zeer onvoorzichtig dede, alzoo men zig
wel wagten moet, om een Inlander van

quaadkeuren zag, dat een groote vreugde
aan zyn Ed., en een zonderlinge droefheid,

men de smerten van zyne wraak te zyner

en smert aan die andere Heeren moet ge-

tyd niet dragen wil.

eenig vermogen qualyk te handelen, zoo

Het
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Het gebeurde op zekeren dag, dat Ka- een kris, dien hy verborgen had, betrapt 1659.
zynde, bekend een aanslag op de Heer
St. Martin, en op zyn Edelheid, gehad te

pitein Jonker (alzoo de Heer St. Martin
ook Opperveldheer van de krygsmagt van

hebben, waar over hy gevierendeelt wierd.

de E. Maatschappy was) by de Heer St.
Martin quam, om hem ergens kennis af

Hy dan, ziende, dat hy zyn oogwit in
dezen niet bereiken kon, had de onvoor-

te geven.

Hy behandelde hem daar op zeer ver-

zichtigheid, om (daar hy anders een braaf

agtelyk, latende hem staan, zonder hem en wakker man was, die de E. Maatschapeen stoel te doen gevenimaar hy toonde hem

py zeer groote diensten gedaan had) zich

die veragting nog veel gevoeliger, wan-

door zyne woede zoo verre te laten ver-

neer ondertusschen zekeren Boeliling, Ka-

voeren, dat hy groote vyandelykheden

pitein der Baliers, en wel eer een slaaf van

buiten Batavia met moorden, branden, en

Kapitein Jonker geweest, daar mede quam,

blaken, en zelf met het aandoen van ons

aan welken de Heer St. Martin aanstonds

volk, begon te plegen, latende een onthalsden Hollander in een Prahoe afdryven,

een stoel dede geven, zonder 'er echter een

aan Kapitein Jonker (die van spyt meende en toonende in allen deelen, dat hy eenig
te bersten) te doen aanbieden. Kapitein quaad voornemen tegen de E. MaatschapBoeliling, die meer cerbied voor zyn ou- py had.
Hy was misnoegt (zoo men zei) op den
den Heer, dan voor dat bevel van de Heer
St. Martin had, en die ook zeer wel wist

Balizen Kapitein Wira Codra, en den Ma-

wat een scherpe wet 'er in de Batavische

cassaarze Kapitein, Dain Matara. Hy had

Statuten tegen zulk een slaaf (schoon al
vry zynde) die zyn Heer, of iemand van
zyn kinderen, of van zynen huize, eenige

al de zynen verpligt tot trouw door een
men nam een thee-kopje met hoender-

oneer of smaad aan doet, te vinden was,

bloed, deed ’er aarde, asch, en water in,

beroonde wel wyzer te zyn, dan op dat

doopte 'er de kris in, liet dat in de hand
druppen, en dronk dat zoo op; en was

bevel te gaan zitten, zeggende met zedigheid, dat hy hem wel wagten zou, van

te gaan zitten, terwyl zyn oude Heer
stond.

Kapitein Jonker ondertusschen, hoe wel
voldaan ook over Kapitein Boelilingsgedrag, kon dien hoon, hem zoo openbaar
door de Heer St. Martin aangedaan, niet

eed op hunne wyze te doen, te weten,

des zelfs betekenis, dat hy, die niet trouw

bleef, de kris in’t lyf gaan, en dat hy,
als de aarde onwaardig, tot asch verteeren
mogt.

Men zond dierhalven volk tegen hem
uit, eerst den Heer Sloot te land, en na-

huis doen en bevelen wat u belieft, maar

derhand ook te water Kapitein Wanderpoel, om hem by de Maronde van agteren te omcingelen. Onder anderen is ook
de Luitenant Holscher, en Kapitein Boe¬

indien gy my die smaad buiten uw huis

liling (wel eer zyn gevangen slaaf op hem

verduwen, en zei derhalven met zeer veel

haastigheid, myn Heer, gy kond in uw

uitgegaan.
Zyn eerste en voornaamste vrouw bad
en ik zweer u dat ik wel gelegen heid vinden

aandeed , ik brak u zoo aanstonds den nek,

zal, om my aan u hier over te wreken.

Hy ging daar op in een groote woede ten

hem , dog van zyn voornemen afstand te
doen, hem verzekerende, dat zy by zyn

huize uit, begaf zich na zyn Edelheid, den

Edelheid wel genade voor hem verwer-

Opperlandvoogd, en klaagde over de smaad.

ven zou; dog ’t was nu, zei hy, te verre

hem zoo even door den Heer St. Martin

gekomen, en het moest nu buigen, of

aangedaan.

bersten.

Zyn Edelheid keurde die daad (gelyk

Hy verscheen in Augustus 1689 op

zy waarlyk verdiende) voor zeer quaad ;
dog voegde daar by, dat hy 'er den Heer

Toegoe, of op ’t land van de Heer Predikant Leidekker, in 't wit met alle de

St. Martin wel over wilde spreken; maar zynen gekleed, dat by de Mooren een tedat hy hem echter, alzoo dit in zyn huis ken is, dat zy besloten hebben zich doot
geschiec, en ieder daar in zyn eigen mee- te vegten.
ster was, daar over niets doen kon.

De Luitenant Holscher, ontrent hem

Kapitein Jonker, hiermede niet voldaan

gekomen zynde, en hem niet kennende,

zogt dierhalven van die tyd afhonderd ge-

vraagde aan iemand van ’t volk, wie Ka-

legenheden, om zich aan dien Heer zelf

bitein Jonker was; men wees hem den zel¬

te wreken. Ja hy richtte verscheide groo- ve, en hy zag hem wel komen, meenente maaltyden aan, daar op hy al de Raa- de, dat hy hem iet zeggen wilde: doghy
den van Indien, en aldus dien Heer mede, bragt hem met een sabel zeer schielyk daar
Jonker hem anders zeer ligt den hals gebroverzogt; dog hy quam ’er niet, vreezende, dat het gebraad hem niet wel bekomen ken zou hebben) eenen zwaren houw op
zyn helmet, die hem duizelen deed, dog
zou.

Ook had zekere Radja Bongso, een zoo niet, of hy wierp hem zyn hazegaey,
neef van Jonker, op de zaal wandelende, eer hy van dien houw nog ter nederstorten na ’t afleggen van zyn kris, met nog te, zoo net door zynen arm henen, dat hy
hem

V
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A 1659. hem aan de griond vastnagelde,
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E
terwyl

nu anderen van ons volk toeschoten, zom
migen om Holscher te redden, en anderen
om Kapitein Jonker aan te tasten, was 'ci
een, die hem in die duizeling onder de

N
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eere door zynen Zilversmids-hamer echter A 1691.

niet bereikt, en ik zie nu wel, hoewel te
laat voor my, dat men door de pen veel
verder, dan door dien hamer, geraken kan.
Ik verheuge my zeer, dat myn knegt

vort schoot, en ten eersten de kopafsloeg,

door zyn verstand, en deugd, zoo verre

en daar mede was het gansch speluit, ver-

gevordert is, en nog te meer, dewyl ik

mits de zyne daar op of de vlugt namen,
of van de onzen gevangen genomen wier-

zie, dat hy in dezen zyn hoogen staat nog

den.

Eenigen tyd daar na zyn 'er 8 van zync
t’zamenrotters op den 27 May 1690 geradbraakt, 27 gehangen, en toen is te ge-

lyk ook een Chineesche valsche munter

levendig verorand, en een vrouw, die ha-

aan my zynen meester, en aan zyn geringen staat, als myn gewezen knegt, gedenkt, en ik zal dit tafel-gereedschap spoe¬

dig met zeer veel blydschap voor hem maken, gelyk hy dat (vervolgde de Heer

Schaal) ook gedaan, en het zelve aan my
overgeleverd heeft.

Ik zond dit, zei die Heer, daar op ook
opeeten, gegeesseld, gebrandmerkt, en ten eersten aan de Heer Camphuis over
de ooren afgesneden. En ’t is zeker, dat die my tot antwoord schreef, dat hy dit
er over die zaak van Kapitein Jonker wel zilverwerk ontfangen, en zig zeer verheugt
re slavin levend van de mieren had laten

50 op Batavia, en 48 op Japara, voor
beeldelyk gerecht zyn.

Wy hebben bevorens van zyn Edelheid
den Heer Camphuis gezegt, dat hy in zyr
jeugd een Zilversmids knegt geweest is

had, dat zyn oude baas nog leefde, den

welken hy by dit tafel-goed nog lang hoop¬
te te gedenken, bezorgende te gelyk, dat
hy voor dat zilverwerk door my zeer wel
betaald, en daar en boven edelmoedig be-

Het volgende geval zal ons dit nader be¬

loont wierd.

vestigen.

Beneden zyne becltenis, die wy na de
schildery op ’t kasteel Batavia hier onder

Terwyl zyn Edelheid Opperlandvoogd
van Indien was, gaf hy in die hooge staat

de letters Y. Y. vertoonen, ziet men ook

een uitmuntend bewys van de nedrigheid

zyn wapen, met dien Zilversmids hamer,
dic hy wel eer als knegt gevoerd had.
In’t laatste van zyn tyd quam hier ook
weder Chodja Moraad, als Gezant van

van zynen geest.

De Heer Petrus Schaak, wel eer Be-

dienaar des Goddelyken woords tot Amsterdam, heeft my dit geval, zoo als ik het den Keizer van Abyssinen, met een brief
aan zyn Edelheid, van welke wy aanstonds
hier nederstelle, zelfs verhaald.

De Heer Camphuis (zeide zyn Eerw.,
schreef my eenigen tyd, na dat liy Opper¬
-r

gebieder van Indien geworden was, een

nader zullen spreeken.

Hy bekleedde dit hoog ampt tot den 24
September Ao. 1691, en gaf na de E. Maat-

brief, waar by zyn Ed. my verzogt, dat schappy als Opperlandvoogd van Indien
ik eens geliefde by zeker Zilversmitalhier 7 jaren, 8 maanden en 20 dagen zeer wel
te Amsterdam, by welken hy in zyn jeugt gediend te hebben, ’t zelve, genegen van
als knegt gewerkt had, te gaan, en den

al zynen arbeid wat te rusten, behoudens

zelven bekend te maken, dat een van zy-

zyn rang, naast den Opperlandvoogd, en

ne gewezene knegts, nu Oppergebieder
van Indien geworden zynde, hem verzogt

behoudens zyne gagie, en een lyfwagt van
12 man, nevens een Coiporaal en Ser-

eenig fraei zilver tafel-gereedschap met zyn

geant onder een Vaandrig, aan zynen op-

toebehooren te maken, en dat aan zyn
Eerw., die 'er hem voor betaalen zou, o-

volger, den Heer Willem van Outhoorn in

ver te geven, om dat dan verder aan zyn
Edelheid over te zenden.

dezer voegen over

De Heeren Opperlandvoogden beide za¬
ten aan ’t hooger einde van de tafel, en de

De Zilversmid (zei zyn Eerw) dien ik

Heeren Raaden vervolgens ieder na hun

vond, en dien ik dit zoo zeide, stond over
myn verhaal te kyken, als of ik hem ee-

rang Ook verscheen daar de gansche Raad
des Gerichts, met beide de Fiscaals ter reg-

nig verdichtzel op de mouw spelde, zeg

ter, en de Heeren Schepenen ter linkerhand

gende een en andermaal, myn knegt Op-

van de Heeren Opperlandvoogden. En

pergebieder van Indien, wel wie is dat zoo vervolgens alle lieden van aanzien iedog, myn Heer Schaak, en wie kan dat
anders zyn, of ’t moest een knegt wezen,
die Jan genaamd, en een Haarlemmer is,
en die in zulk een jaar nog by my gewerkt

der na zyn rang, om dit aftreden van den

heeft.

dig was.

Wel die zelve is het, zei de Heer Schaak,

ouden, en ’t voorstellen van den nieuwen

Opperlandvoogd van Indien te zien, daar
ook de Gezant van Abyssinen tegenwoor¬
Alle de sleutels van de stad, en van 't

want hy is Joannes Camphuis genaamd, kasteel lagen op de tafel, en na dat alle za¬

Het is verre gebragt, myn Heer, zeide

ken nu in hare behoorlyke ordre geschikt
waren, dede de Heer Camphuis een zeer

die Zilversmid; maar hy heeft die top van

leftige aanspraak over ’t ampt, dat hy tot

en is ook een Haarlemmer van geboorte,

nu
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het in zich zelve was, en wat daar toe al

17schoonder als een bloesende lusthof, en A°
edeler dan het licht van de (on, en de

vercischt wierd

volle Maan , wiens aangename reuken

1691. nu toe bekleed had, toonende hoe zwaar

Hier op gaf hy het zelve aan de Heer geurig, en wiens paden klaar zyn, en
van Outhoorn, gelyk mede de sleutels, wiens opgang aangenaam is by de gene,
die daar lagen, over, daar by voegende, die is de glorie, de edelste Sulthan van
dat zy wat zwaar waren : waar op de an- de Sulthans der Hollanderen, en de
dere Heer zeide, zyn Edelheid, ’t is na grootste Komng der Koningen van 't
men daar aan tild. Na dit verricht te hebland Batavia, den Generaal Jan , welke
ben ging de Heer Camphuis van daar in opricht door zyne regering, van wegen
zyn vertrek, en nog dien zelven dag na bui- de deugtzaamheid zyner handelingen,
ten in zynen thain.

De Gezant van Abyssinen, die deze o-

de gene die afwezig zyn van hunneou-

deren, welke weet ten besten te schik-

ken de moeselyke zaken der gener, die
zag geschieden, stond verbaast, en zei tegen onder hem staan,en die van de vier oorden
vergave van het oppergezag zoo vreedzaam
zeker vriend, die naast hem stond, dit zou

van de wereld voor hem nederbuigen

in myn land zoo gemakkelyk niet toegaan, maar duizenden van koppen kosten,

te water en te lande, en wiens gebod
door niemand van zyn onderdanen werd

eer iemand tot zulken oppergebied zou

wedersproken. God make zyn geluk
konnen geraken. Deze Gezant Chodju bestendig, hy verheerlyke zyn Zon. Hy
Moraad genaamd, en de zelve, dic Ao. 1675

verheffe zyn licht. Hy make bestendig

in de tyd van de Heer Maatzuiker door de de uit- en ingangen zyner weldadighevader van dezen Kerzer gezonden was, le- den en uitnemendheden. God make,
verde een Arabischen bricf over, die, vertaalt zynde, dus luid:

Vertaalde Brief uit het

dat hy met voortreffelyke tekenen en

preuven altyd leide die gene, die ’t van
doen hebben. Hy dee ook altyd duuren zyn uitmuntende heerlys heid en de

Arabisch van aen Keizey

dapperheid zyner Soldaten, die het land

van Abyssinen, aan den Op-

beschermen, en door zich zelven make

perlandvoogd van Oost-lndien, Joannes Cainphuis

hy bestendig de ordonnantien zyner glofeuze en ver heven vaderen en grootvaderen.

77
Versaalde

27

Eze bricf komt van den heerlyken

abysin. EKelzer, en grooten Sulthar, Keibrief des

77

Vorders uw uitnemend lot en veel-

vuldige voortreffelykheden hebben ons

schen Kei zer over den nek der volkeren,de scha- aan u doen schryven dezen brief, en u
zer aan de, duwe Gods, uitgebreid over de wereld,
Heer
Camphuis

A. 1691.

aan doen spreken op de vriendelykste

de heerlykste der groote Vorsten van wyze, en dat om tevernemen na uwen
de Wet van den Messias, de voornaam- staat, wat geluk u daar in is wedervaste der Christen Koningen, en hoogste

ren, en wat goede hoedanigheden u zyn

Monarch in het land van de Habyssinen,

aangeboren. En nadien malkanderen

beschermer van de grensplaatzen der

Christenen, navolger van de Wet des

gedagrig te wezen, brieven te schryven,
en onderlinge geschenken te zenden, af-

Evangeliums, met billykheid handelen-

komstig is van de vaderen en grootvade-

de onder de Christenen en Mobhamme-

deren, en nadien dit ook is ten oude ge-

danen, met zyn oordeel recht treffende
20

het ware gevoelen, bekleed met het harnas van David, ingedompeld in het wa-

27

ter des Doops, verschrikkelyk, heerlyk,
goed en glorieus, afkomstig van de zeer
37
27geagte Sulthans, die gesproten zyn van
David en Salomon, den Sulthan, zoo
27

woonte en regte regel in andere gelegenheden en tyden, heeft dit ons opgewekt,

om te nodigen u gemoed, op dat het zel-

ve niets quaads overkome, en op dat u
27

Ed. doorlugtigheid zich niet vermenge

met eenige duisterheid, en op dat alzoo

ne des Sulthans, den Sulthan Agaam

de nodiging geschiede van beide de kanten, en weggenomen werde dat beletzel

Seggied, zoone van den Sulthan Alaf

dat 'er tusschen beide mogte wezen.

20

Seggied, God brenge tot ons een ge- 27 Hierom is het nu, dat ik zende tot eene
27 deelte van het geluk, dat hem eigen is, schenkagie ; paarden van de edelste slag,
hy stelle ons onder zyne gunstgenoten, 20 slaven, en 2 ftruisvogels met onzen
dienaar Chodja Moraad. Wilt het niet
27 en deele ons mede van die glorieuze

7.

heerlykheid, en uitnemende weldaden,

hy stelle ons onder zyne dienaren, hy
behoede ons voor het quaad der Konin73
27

27
32

versmaden, gy zyt de beste van allen,
77

tot wien ik dit kan zenden.

zen, by aldien zy met een boos opzet

Na dezen tyd onthield zyn Edelheidzig

zich zelven tegen ons aankanten: God

in zynen tuin buiten de stad, pas buiten

make zyn voorspoed bestendig, en ver-

de Nieuwe poort gelegen, waar in hy een
zeer schoon huis aan de Rivier, en aan de

sterke zyn helperen. Amen.

Ten andermaal zend ik een groetenis,
VI. Deel.

weg van Jakatra had laten maken.
S5
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In dezen thuin staat nog te dezer uur

1691

N

SDER

Ik antwoordde zyn Edelheid, myn Buur-e 1695.

stukswyze, die vermaarde Vesting, van man , wetende, dat ik nog een Bhaar (dat
is, een nieuweling) ben, heeft wonderlyk
welke de Hollanders de Javanen, toen zy
die met touwen om verre haalen wilden, wel gedaan, om myn onkunde in deze

dezen thuin van zyn Oud-Edelheid. lk

wyze van eeten te bedckken, door my van
myne stoljens te otlasten, en ik, om my
egter te redden, heb beter geoordeeld my
van de lepel te bedienen, aan aan een tifel, daar ieder eer, ledig te zitten. Maar.

heb ’er jonge Thec-boomkens uit China,

vervolgde zyn Edclheid, wat dunkt u van

van grooite als Aalbesien-boomkens, als

deze Japansche maaltyd, en van de spyze:

met menschen-drek gelyk wy onder de

zaken van Java verhaald hebben) wegdreven en verjaagden.

Allerei zeldzame gewasschen waren in

mede tweczeldzame aapen gezien, van wel-

Zyn Edelheid, zeide ik, het ie nog te

ke de eene spier-uit, en de andere pek-

voeg voor my, die hier eerst gekomen

zwart was

Hy ging ook zeer veel na ’t Eiland Edam, dat hem toequam, alwaar hy ook een
zeer schoon huis op zyn Japansch gebouwd,

ben, om daar over te oordeelen; maar il-

zal het einde van deze ma-ltyd eerst verwagten, en, on aer ’t welnemen van zyn

en daar hy allerlei zeldzame soorten var

Edclheid, dan liever myn oordecl eerst
vellen, alzoo ik in die hope leve, dat wy

boomen, planten, gewasschen, en dieren
had, die men bedenken kon, zynde een
aroot liefhebber van alles, wat fraci en

len scheiden, of, zoo dat mogt gebeuren,
dan zal ik daar egte inzedigheid imyn oor-

zeldzaam was; gelyk hy daar ook zeer dik-

met deze Japansche spyze alleen niet zul-

wils groote gezelschappen nodigde, en ce-

deel over vellen. Gy hebt, zeide zyn
Ede heid, gelyk : want ik weet by onder-

nige dagen aan een met hen bleef

vinding, toen ik deze kost de eerstemaal

Hy had een groote genegenheid voor

ceten zou, dat zy my medc zoo wel niet

de Japanders, en hunne werken, ja hy was beviel, ale nu maar daar zal egter nog wel
ook zoo sterk voor hunne spyze, dat hi
ets op iafel komen, dat van uwen smaak
des donderdag's middag uitdrukkelyk zyn zal.
hield, om vooraf nietanders, als Japansche
Daar na quam ’er zeer schoon gestoofde
spys Ghoewel ’er daar na dan Hollands ee- en gebraden Hollandsche spyze, daar k toen
ten quam) op te doen disschen. Ik heb eerst van begon te ceten; en weder van
Ao. 1686 daar een proeve van gehad, wan- zyn Edelheid gevraagd zynde, waarik het
neer ik, pas in Indien gekomen zynde, en mede hield, zeide ik, zyn Edelheid, dit
ontrent elf uuren zyn Edelheid ergens over

is waarlyk kost, die my gelykt; maar van
het ander zal ik niet anders zeggen, dan
ten eeten verzogt wierd, en over zyne dat ik geloove, dat het goed is inde mond
te spreken hebbende, door zyn Edelheid

Japansche maaltyd, uitnemend versteld van een Japander, of van ieniand die lang
stond, ziende nietanders, dan eenige kop¬
ens met wat gekookte Ryst, en eenige

met hen verkeerd heeft, en dierhalven ver-

zoeke ik, dat zyn Edelheid het niet qua-

Japansche vieze composten, welker reuk

lyk gelieve te nemen, dat ik het voorde-

my verveelde, op tafel komen. Daar bene

ze reize nog met de Hollan-sche spyze

ven moest men die spyze meest met twec
ronde lange Chineesche stokjens op zyn Ja¬
pans in de mond schoffelen, dat my al me-

Edelheid; want in 't eerst kon ik er ook

de niet geleek; maar daar nog een gelukje

houden zal. Gy hebt gelyk, zeide zyn
niet al te wel mede te recht komen; dog
ben door de tyd, en lange verkeering met
de Japanders, er allengskens aan g-raakt;

by quam, dat myn naaste buurman, die
geen stokjens had, my stil Ghoewel ik het dog ik droeg wel zorg van noit weer op
wel merkte) van de zelve beroofde, wes-

een donderdag by zyn Edelheid Camphuis

halven ik genoodzaakt wierd, om my met te komen, vicezende, dat ik weer diooeen lepel, die 'er by lag, te behelpen; ge ryst zou moeten voor af eeten, daar ik
moetende bekennen, dat ik de dagen van niet sterk voor was
myn leven my op geen maaltyd bevond,
daar minder eeten na myn zin was, zeo dat

Hy had zich tot dit bevorens gemeld
stil buiten-leven begeven, om rust te heb-

ik my aan een Opperlandvoogds tafel met ben , dog hy bevond met 'er tyd dat men
drooge ryst behelpen moest, terwyl alle zich daar in kan bedriegen, want nu en
de andere zeiden, dat zy zeer lekker aten:

dan zyn hem kleene smaadheden en or ge-

dog men moet weten , dat ik noiteen liefhebber van al die scherpe, heete, zeldzaam

makken aangedaan, die hem berouw de-

’er uitziende, en nog wonderlyker sma

hebben.

kende en riekende Indische spyzen geweest
ben

Zyn Edelheid Camphuis, die geen oog
van my had, en my met de lepel, in plaats
van met de stokjens, eeten zag, zei tegen my al

lagchende, Pater, waar zyn uwe stokjens

den krygen van zyn ampt neder gelegt te

Deze Heer is het ook geweest, door
welkers voorzorge zeker groot, en schoon
werk van de Heer Rumphius, de oude,

in wezen gebleven is, alzoo by het, eer

’t afgezonden wierd, uitschryven liet, gelyk men het toen weg zond met 't schip
Wa¬
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de penningen, ontrent 3 goude coebangs, o.
A 1695. Waterland , dat met den Zeevoogt Kemp,
Ao. 1692, na dat het bevorens tegen eeni- of 66 gulden zwaar thoewel ik 'ereen van
ge Fransche schepen geslagen had, is ge- 100 ryxdaalders gezien heb) hoedanige 'er
zonken, dog naderhand wierd dat zelve ook aan zyn doop-kinderen, over welke hy
werk weer uitgeschreven, en in ’t Vader- ten doop gestaan had ten waar van de Heer
land gebragt, daar het vrugteloos leggen Gerard Mol, zoon van Mejuffrouw de
weduwe van de Heer Jan van Dorre ’er
blyft.
Zyn Oud-Edelheid quam, na 3 jaren, mede cen is) tot een gedagtenis van zyn
zyn OudEdelheids
dood

1695.

maanden, en 24 dagen dus op zyn bui-

Ed. gegeven zyn, waar onder 'erook met

ten-wooning geleeft te hebben, den 18 Ju- een zware goude schakel-keten ’er aan gely Ae. 1695 te sterven

vonden werden, gelyk ook die van de Heer

Het lyk wierd uit zyn thuin door de Mol is. Op de eene zyde dezer penninDiest-poort in de stad, en zoo langs de gen stond, volgens zyne begeerte, dit vers :
Tygers-gragt, en door de eerste dwarsgragt van de Prince-straat, in de Holland-

Myn aardze Camphuis was vergaan,

ze stads-kerk gedragen, daar zyn Edelheid

Myn Tabernakel kon niet staan,

ontrent het gestoelte der Hecren Schepe-

Dog ik zagopeen vast gehouw,

nen , na de Oost-kant begraven legt.

Dat eeuwig zyn, en duuren zou,
Een plaats , door Jesus toegezeit,
En in zyn ’s Vaders buis bereid.

In de kerk gekomen zynde, wierden

'er 3 cherges met snaphanen, en 7 kanonschooren te zyner cere gedaan.

Voor het lyk trokken deze navolgende

Wel zalig is dien man zyn lot,

Die heeft een timmering by God.

lieden.

Een Vaandel Borger-Ruitery.

Op de andere zyde stond :

Een dito Ruitery uit het kasteel.
Twee dito voerlenegten uit het kastcel.

Iwec paarden in den rouw-

JOHANNES CAMPHUIS geboortig van Haarlem, den 18 Juiy 1634

Een Ruiter-vaan.

tot den 24 September 1691 geweest

Een rokk van staat van zwart fluweel.

Gouverneur Generaal van Nederlands

Zyn Edelheids wapen, spooren, de
gen, en helmet.

India, overleden op Batavia den 18

July 1695.

Zyn Oud-Edelheid was de agtste Opperbevelhebber thoewel toen buitenge-

zag) die op Batavia stierf.

zoo dat hy net 61 jaren oud was, toen hy
stierf.

Ik heb de eere gehad, van dien Heer

Zyn goed ging meest aan vreemden, en
goede kennissen, ofbyzondere goede vrien-

niet alleen zeer wel gekend te hebben; maar

den, te weten, aan de Heeren Chastelein,

van ook byzonder door zyn Edelheid be-

en de Heer Parve’s zoonen, daar hy zeer gunstigt te zyn, zoo dat ik my dubbeld

veel van hield, en die hy erfgenamenge- verpligt agte, om zyn Edelheid metdit gemaakt heeft, uitgenomen dat hy ’t Eiland ring vers op zyn Tombe te vereeren :
Edam aan de Heer Johan van Hoorn, toen

algemeen Bestierder van den handel van Indien, schonk, en dat hy zyne erfgenamen
ook belastte zyne zuster, die tegen zyn zin

De groote CAMPHUIS, met zyn nederiggewaad ,

Vertoont zich hier met al , wat menschen kan

met de Heer van Dilzen, dien hy niet ly-

behagen
den mogt, getrouwt was, alle dag, zoo De deugt en zedigheid die komen als opdagen,
lang zy leefde, zes gulden uit zyne goeEn straalen uui zyn oog, en vriendelyk gelaat.
deren, die zeer groot waren, tegeven, en
dat zy haar ook toestaan zouden, zoo lang Zyn groote geest kon geen Appelies bier bepaalen.
zy leefde, in ’t huis, in zynen thuin te blyven woonen, daar zy ook tot den 10 Sep Den omtrek was te naauw om hem wel af te
maalen.
tember 1714, wanneer zy stierf, gewoont

F. V.

heeft.

Na zyn dood zyn ’er aan de dragersgou¬

AGTSTE HOOFDSTUK.
VEt leven van de Heer Opperlandvooga Willem van Outhoorn. Die Ao. 1691 OpITperlandvoogd van Indien wierd. Bericht van de Heer Ten Rhyne, en van Monsr.

Mutter wegens t gene zy van den Gezant van Abyssinen gehoord hebben. Vragen door
Mutter in ’t byzonder aan dezen Gezant gedaan. Huwelyk van zyn Edelbeids dog-

ter met de Heer van Hoorn. Zyn Edelbeid geeft Ao. 1704 zyn ampt als Opperlandvoogd over aan de Heer van Hoorn.
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M. WILLEM VAN OUTHOORN.
Het leven

Eze Heer is de zestiende Opperland- ring van Indien geleeft, ’t geen aanleiding

an de Heer Lvoogd van Nederlands Indienge

ot het welvaren, zoo wel van de byzon

landvooga wecst. Hy was den 4 May 1635 op La-

dere bedienden der E. Maatschappy, als

Opper

Villem
rar Ont-

eset.

rike in Amboina, terwyl zyn vader daar van zyne Heeren en Meestersgegeven heeft,
Opperhoofd was, geboren, hoewel hy na- zoo dat, schoon ’er onder zyne 1egeering
derhand (gelyk onder de zaken van Ban da

geen zaken van groot belang voorgevallen

aangchaald is) nog Landvoogd van Banda

zyn, men egter met waarheid z.ggen lan,

geweest is.

dat Batavia, en des zelfs ingezetenen, als

Hy wierd in zyn jeugt na Holland ge-

ok de E. Maatschappy in’t algemeen, noit

zonden, daar hy zich zeer wel in de reg-

jeter gevaren hebben, dan terwyl zyn E-

ten geoeffent heeft, gelyk hy daar na ook

delheid Opperlandvoogd, en de Heer Jo-

een zeer goed Regtsgeleerde wierd, dat

han van Hoorn algemeen Bestierder van

my gebleken is uit zeker schriftelyk ad

den handel van Indien geweest is

vys, by zyn Ed. ten tyde als hy Lid in

Zyn Edelheid was by den jegenwoori¬
sen Koning van Ternate, Terlucko ssie

den Raad des gerichts was, den ; November 1669 gegeven.

onder zyne regeering daar aangesteld is)
zoo bemind, dat hy een van zyn zoonen,
als Onderkoopman uitgekomen, gelyk na zyn Edelheid, van Outhoorn noomen

Hy is Ao. 1659 met het schip Malakk-

hy A 1662 geworden is Lid in den Raac

liet

In zyn tyd (zoo ik meene) is ’t gebeurt,
dat een Leeuw, die in een yzere koy op
fanger generaal wierd.
de binnen-plaats van zyn Ed. wooning
Hy komt my Ao. 1672 als algemeen tond, door onvoorzichtigheid der genen,
ontfanger, en Raad van Justitie nog voor, die 'er op pasten, buiten de koy,en op het
des gerichts; dog hoe lang hy dat was

wete ik niet, waarschynelyk tot dat hy ont-

welke eerste bediening hy tot Ao. 1681

intien-plein van ’t kasteel geraakte, daar
hem Kapitein Winkeler, in’t gezicht van
Ao. 1678, by ’t afzetten der vier Heeren, de Heer Majoor St Martin (na dat hy den
Overtwater, Pit, van Hoorn, en Pavil
zelven al eens van zyn schouder afgeschud
oen, buitengemeen Raad van Indien, en had met een snaphaan (alzoo hy bezig was
waarnam; dog zyn Ed. was al bevorens,

by ’t vertrek van de Heer van Goens na

zyn volk van ’t Vierkant daar ontrent te

’t Vaderland den 25 November 168, or- drillen) ter neder schoot. Een dappere
dinaris Raad gemaakt, waar op zyn Ed
laad, die hem by den Heer Majoor, en ook
Ao. 1683 ook als voorzitter in den Raad by zyn Edelheid na die tyd, veel agting
des gerichts voorkomt
Die Ae

Zyn Ed. blcet gemeen Raad tot Ao. 1689.

1671 01

wanneer hy, by ’t afzetten van de Hee
Antoni Hurdt door de Heeren zeventie-

perlandvoogd van
Indien
wierd.

gaf

Wy moeten hier ook inlassen zeker be¬

richt den 8 February 697 door de Heer

nen, als algemeen Bestierder van den han

Ten Rhyne, en den Malcitzen overzetter
Monsr. Mutter uit de mond van Chodja

sel van Indien optrad, welk ampt zyn Ed

Moraad, Gezant des Keizers van Abyssi-

maar twee groote jaren waarnani, werden-

nen, zoo op hunne vragen, als opdie van

de den 24 Settember 1691, by ’t afgaan

sen Heer Jobus Ludolphus, gegeven.

van de Heer Camphuis, die (gelyk wy gezien hebben) zyn ampt neerlet, zestiende

Aan zyn Hoog Edelheid, den

Opperlandvoogd van Indien, in een tyd,

ED. HEER

dat zyn Ed. een Heer van 56 jaren was.
Hy was toen van een matige gestalte
redelyk lyvig, vry snel van gang, rustig

WILLEM van OUTHOORN,
Souverneur Generaal van Nederlands Indien.

en gezond, grys en lang van hair, kloek
van wezen, en van een zeer minnelyken

Ed Hoog. Agtb. Heer.

omgang met een ieder. Een Heer, die in
veel rust met zyn nabuuren alomme, en

met zyne medeleden in de hooge Regee

2
17

INgevolge van zyn Hoog Ed. ordre, bericht van

hebben de ondergeschrevene de stuk- de Heer
ken

en Rhy-
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. 1677. , ken en papieren, rakende de Abissinen
ne, en van weder nagezien, en daar op in verschei-

bak, aan de hoofden van de Kaffila’s, A’ 1677.
veel toe zoude konnen doen. Den tol

Moust.

Murtet we y de byeenkomsten, met den Gezant Cho

doct op deze plaats4 ten honderd, en is
gens ’t gee- , dja Moraad, gesproken, in 't byzon- hier ook doorgaans gebrek van goed
ne zy van

der, en voor af, wegens den handel,
en de plaatzen, daar toe dienende, on

den Gezant

van Abyssi

nen ge-

der welke

aan het gebergte, heel verre buiten de
77

stad, in het gebied der Gallas moeten

haalen; om dat de mans, die anders dat

hoort hebben

drink- water, dat de wyven met cen kan

Zeila, gelegen aan de zee-kant by het werk beter past, door de Gallas werden
Ryk van Adel, staande onder de ge- 3 ontmand, en vermoort.
hoorzaamheid van den Melckazen Imaam,
Socotora, onder het gebied van het

ceidt in opmerking komt. Alhier ko-

men de Gallas, Bertsys, Tartaals, en

andere Barbarize volkeren meer, uit het
binnenste van hunne landen, twce of

kleen Molihammedaans Koningie van
Dsjaal staande, leverd de beste Aloë,

sinsche siaven, die zy op de grenzen var

zynde niet bruin nog weck, gelyk de
Arabische, maar geel en hard. Hier
zouden ook paarlen te bekomen zyn. De
Gezant oordeeld, dat men dit Eiland,

dat Ryk in menigte rooven, Amberde

daar de ingezetenen meest Christenen

Grys, Mirrhe, Boter, Elifants-en een

zyn, met duizend mannen gemakkelyk

foort van Walrus-tanden, die zeer hard,

zoude konnen bemagtigen, en alzoo den

wit, en beter dan yvoor zyn, welkt
Walrussen by de stad Ansa, leggende

ingang van het Roode Meir benaauwen.

driemaal des jaars, met groote Kaffila’s
ten handel aan; mede brengende Abys-

) Baylul is een kleen stedeken, 3 of4

0ofia dagen reizens, in het RykA
del, in een groot binnen-meir van zoet

mylen van de zee gelegen bestaande uit

water gevangen werden. Gemelde

50 of So huisjens, bewoont van wilde

waaren zoude de E. Maatschappy met

menschen, die geheel naakt loopen dog

groot voordeel konnen inruilen tegen
groveSo-tze docken, zoo wiitt- als roo-

die zittende, met een kleen dockje hun
schamelheid bedekken, hebben een Gods¬

de, die ieder ontrenteen ,ofa ropia inkoopskosten. Hier valt ook staaf-koper

dienst op zich zelven, en behooren onder den Keizer van Abyssinen, zynde

t spiaulter, ronde peper, en vooreen

dit de eenigste plaats, die den zelven aan

27

stuk van’t gemelde lywaat, worden in den

de zee-kant heeft, daar de Kaffila’s voor

droogen tyd 3, 4, of s, en in de regen

dezen wel van daar na Abyssinen plag-

Moesson 6, en zomtyds 7 Maab boter ge-

ten te vertrekken, en uit dat Ryk weer

27

geven, die heel goed, en smakelyk is, we

gende 4 Maab ontrent 5opont Hollands.
De peper werd gemeenlyk op 7 ryx
daalders de bhaar van 80 pont geschat.

aan te komen, dog is nu heel woest.

Hier kan men goede vette schapen, en

groote verkens, goed koop tegen grof
77

lywaat ruilen.

Een brolke Mirrhe van 2 of 3 pont kan
men gemakkelyk voor een quart pond

Massoewa, digte by Arkike gelegen,

tabak bekomen, dewyle dat volk onge

2 is een goede handel-plaats, werdende

meen op dat kruit verlckkerd is. De

alhier door de Abyssiners Goud, Was,
Elifants-tanden, ofs--huiden, civet, en
27 poetsjok, dic heel goed en grofvan stukder aan waardye verruild; dog wat de 27 ken is, aangebragt, en daar tegens weElifants- en Walrus-tanden, mitsgaders 77 der baftas Bro-sja, zoo bruine als wit
slaven werden ordinair tot 20 ryxdaalders, of ten alleruitersten tegen 5o ic-

27

27

6

de Amber de Grys belangt, hy wist

dat gemelde koopmanschappen zouden

te bemagtigen zyn, en dat wyders, by
aldien de Ed. Maatschappy een proef
zoude willen nemen van dezen handel
het raadzaam zoude zyn den Imaam van

Mckkah dierwegens om verlof te verzoe¬
ken, die zulx zeer gaarne zoude toe-

27

22

kommer-banden, tulbanden , caurys ,
peper, tin, koper, en eenige speceryen,
enz. verhandelt, op welke koopmanschappen de kooplieden aldaar groote
17

winsten doen.

Maar om de E. Maatschappy dezen

staan, wanneer aldaar een of twee Mi-

nisters moesten gelaten, en met eenige

77

goederen voorzien werden, om de zel

ve dan by gelegenheid aan de aankomende kooplieden te vermangelen. Ook om

te, roode geverfde lywaten, fulpen,

goude en zilvere gebloemde stoffen,

22

gewensten en voordeligen handel aldaar te doen genieten, meend den Ge-

77

zant nodig te wezen, dat zyn Ed., met

77

het vertrek van hem, den Keizer van

Abyssinen schriftelyk verzogte, dat het
van dien land-aard te leeren, en zich by
zyn Majestcit dog mogte gelieven den
27
27
hun bemint te maken, daar een heuschen 33 Bassa van Massoewa te belasten, en te
ommegang, en by gelegenheid een smal beveelen, de Hollanders in hunnen han17
geschenkje van grof lywaat, en wat ta- del en andere zaken aldaar niet te vermet 'er tyd de gewoonte en manieren

S5 3

hin-
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kardamom, mitsgaders graauwe en 100 77

Majesteit zeer gaarne zoude doen, en dat de lakenen, betalende de kooplicden ge
zulx cen groote gerustheit in den hande melde waaren met Spaanze Rcaalen, en
der E. Maatschappy te dezer plaatsc 3 Dukaten. Alhier is een meenigterood,
wit, en zwart lak koraal; ook zyn 'er
met de Abyssiners zoude baaren, vermits de voorsz. Bassa, niet wel hetver kostelyke welrickende gommen, er

zock van zyn Majesteit in dit opzicht hout-werken, medicinale dioguen, safzoude durven weigeren, uit vrccze, dat fraan, en nog veel meer andere waaren
zyn Majestcit anders hem den toevoer te bekomen, die in Hindoestan met groote winsten werden verkogt. Den Gezant steld vast, dat de E. Maatschappy
alheer jaarlyx wel vooreen milioen ryx
daalders aan goederen met goede voordeelen zoudc konnen omzenten Len

en handel in zyne landen zoude belet

ten. Dit verlof bekomen hebbende

zoude de E. Maatschappy alhier, of

bequame dienaars konnen aanhouden
om hunne goederen ter behoorlyl-e
tyd te verkopen, en door een goed comportement, allengskens aan den Inlande
behagelyk te worden; maar in den hee-

men de bedicnaars der zelve de handen

ten tyd, zynde de maanden Juny, er

cen weinig vuld. Indien de E. Maat-

July, wanneer het voor geen Europi
aan alhier in Massoewa te harden is

schappy genegen was hier te handelen,

tol doet hier tien ten honderd, dog zul.
werd wel de helft verlicht, wannec

oordeeld den Gezant het noodzakelyk

zoude den Resident tot Arkiko, of Mo- te wezen, daar een bequaam gebouw te
huuren of te kopen, en twee of drie
cha, zyn verblyf konnen nemen.
trouwe en taalkundige dienaars aan te

Wyders oordeeld den Gezant, indien

te houden , dat den Bassa, die alhier van

de E. Maatschappy genegen mogte we- wegen den Turkzen Keizer zyn ver-

blyf houd, lichtelyk zoude toestaan

zen een bezendinge aan de Keizer var
Abyssinen te ondernemen , dat het no
dig zeude zyn zyn Majesteit daar var
voor af te verwittigen, om overal de
vereischte ordres te doen stellen, zon-

Dit bovenstaande dan alle het geent
zynde, het welke wy van den gemelden
Gezant, betreffende den handel van Zei

der welke zoodanigen Gezant gevaar la, Massoewa, en Dzidda hebben kon
zoude loopen, om van die landvolke- nen vernemen, zoo eindigen hier mede, en verblyven met alle eerbiedighen
ren ommgebragt te werden

Dzidda, een groote, beroemde, en
Zyn Hoog Edelheid.

ryke koop-stad, gelegen aan de andere
zyde van het Roode Meir, aan de Ara
bische kust, ontrent een dag reizens van
Mekka, trekt een ongeloovelyke mee

Ootmoedige en gehoorzame Dien.
W TEN RHYNE

nigte van allerlei lywaten, zyde stoffen
allegias, koper, tin, lood, spiaulter,

Batavis don 8 Fé
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porcelynen, nooten, nagelen, foelie,

kancel, lange en ronde peper, cubebe,

Tolk in de Maleisze Taal.

VRAGEN

ANTWOORDEN.

By den Heer Jobus Ludo phus opge
Door den gemelden Gezant aan de ondoor Mut- steld, en door den Bockhouder Kornelis dergetekende, op de nevenstaande vragen

Vragen

ter in't by- Mutter aan den Gezant van Abyssinen gegeven, namelyk

zonder aar

denen ge Chodja Moraad, in de Persiaanze taal voortantge-

gedragen, te weten :

ddan.

I.

I.

Van wat conditie of prosessie den Ge

Zegt nog koopman, nog soldaat te zyn,

zant Chodja Moraad eigentlyk geweest is
koopman, soldaat, of dienaar aan het Hof

maar eenlyk was hy gewoon zyn Heer,en

Meester den Keizer van Abyssinen, voor
Missionaris van buitenlandze zaken te dionen.

2.

an wat Godsdienst hy was: en of hy

2.

Zegt van Godsdienst een Christen te zyn,

2N geestelyke persoonen by zig heeft ge- dog geen geestelyke persoonen by zich te
had :

hebben gehad; maar dat zyn gezelschap heeft
bestaan uits Abyssinsche Christenenen 2
In Mobhammedanen
Zyn
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3.

3.

Zyn gevolg bestaat tegenwoordig uit ze¬

In hoe veel, en wat voor volk zyn ge-

ven Abyssiners.

volg bestond:
4.

4.

De Hindoestanze taal, die den E. Pau-

Wat taal hy in zyn gehoor gebruikte :

lus de Roo zalt., toen geheimschryver van
haar Edelheden, de hooge Regeeringe tot
Batavia, vertolkte.
5.

5.

at weg hy, uit het land komende, Hy heeft zyn reize van het Hof na Masvan ’s Konings leger tot aan zee gebruikt soewa, en van daar na Mocha voortgezet,
zynde twee maanden tot daar toe onder-

hecft ,

weeg geweest, trekkende over hoog ge-

bergte, en dagclyks door zeer veele wel
bevolkte gehugten, ieder van 9 of ro huisjens, min of meer die met meenigte in de

valeyen, ja zelfs in het gebergte gelegen zyn; want die menschen oordeelen, dat de

steden of dorpen van veele wooningen, of overvloed van menschen , door een verderf
van de lugt schadelyk voor de gezondheit zyn.

Op deze land-weg moet men twee dagen door woestynen en wildernissen trekken,
het welke aldaar gemeenelyk te paart geschied.

Doorgaans vind men anders goed drinkwater, dat van het gebergte komt afvlieten.

6.

6.

Aangaande den Koning, waar hy zyn
leger tegenwoordig houd?

Den Keizer van Abyssinen houd zyn
verblyf in een groote volkryke, dog onbemuurde stad, genaamt Chattama, gelegen op den berg Gonder, alwaar den Kei¬

zer een groot paleis van honderd en in de twintig kloeke gebouwen, benevens vermakelyke tuinen en plantagien, tot zyn gebruik en vermaak heeft. Dit paleis mag
zyn Majesteit des nagts niet doen sluiten, om geen agterdogt aan zyne onderdanen te

geven, als of zyn Majesteit hun niet betrouwde, weshalven daar ook maar dertig persoonen tot nagtwakers gehouden werden.

In dit paleis geeft de Keizer, wanneer hy met zyn leger niet te veld is, alle voormiddagen openbaar gehoor in een groote zaal, daar het een ieder vry staat zyne verzoeken of klagten opentlyk te doen; waar aan zyn Majesteit ook zoo stipt gehouden
is, dat hy , zelfs ziek zynde, aan zyne onderdanen zich moet vertoonen, want het tegendeel doende, zoude het gemeene volk beginnen oproer te verwekken, uit vreeze
dat zyn Majesteit niet meer in wezen mogte zyn; gelyk zulks meer als eens gebeurt
is; maar des agtermiddags neemt de Keizer zyn vermaak, dog wort dan van niemant
als zyne Hof-Grooten gezien, en gedient.

Des Zondags is zyn Majesteit verpligt ter kerke te gaan, het welke met een groot
gevolg, onder het geluit van veele speeltuigen, geschied.
7.

7.

Des Keizers doop-naam is Jasounus,

Hoe is zyn doop-naam ?

des zelfs naam van acclamatie, op zyne

kroninge, is Adjaam Sadsjed, quod semper venerabilem, absque finibus venerabilem, significat.

8.

8.

Den Keizer heeft maar eenen broeder,

Of hy broeders of zusters heeft :

genaamt Ulfius, en eene zuster, met de

naam van Helena bekent.

9.

9

Of hy gene kinderen heefte

Den Keizer heeft drie zoonen, welker
Of

na-

328

L

E V

E

NS DER
ANT WOORDEN.A 1697

VRAGEN.

1697

namen den Gezant niet wel wist, vermit
de zelve nog jong zynde,na hu nen bewaarberg vervoerd werden. Des zelfs eenigste

dogter heet Aroesa

10

10

Of daar niemand meer van de Koning

Den Gezant antwoord hier op, dat 'er

lyke Princen op de berg van Amhara, thans nog over de honderd persoonen va
en Gezchen, in bewaringe gebragt werd Keizerlyken huize bewaard worden,
waar onder 44 van des tegenwoordiger
Keizers groovader Alam Sadsied, als me-

de nog eenige van des zelfs vader zyn, die alle hun genoegzame vryheit en onderhou
genieten, met vrouwen en kinderen, waar van zy de zoons by zich houden, maar de

dogters na het Hof zenden, alwaar zy aan de Lands-Grooten ten huwelyk gegeven
werden.
II.

In wat land zyn Majesteit nu den oorlog

II.

Tegenwoordig meest tegen die van
Dzjata, Amara, en Damoet, die alle tegen de grens plaatzen van de Gallas stooten.

voerd :

I0

12.

Of den Koning die van ouds genomer

Hier op antwoord den Gezant van ja,

gewesten, of kleene Koningryken, als en wees de zelve landschappen in de nieu¬
Schowa, Walka, Damat, Gurage Isat we kaart van de Heer Ludolphus aan
Fatagat, Ongot, enz. weder gekregen met byvoeginge van nog eenige andere.

heeft :
13

Nademaal den Gezant belooft heeft een

13.
Van deze belofte heeft de Gezant cenlyk

bericht van alle des Keizers inkomsten, en deze geheugenis, dat hy de Heer Geheimschryver de Roo zalt eenige toezegginge
andere zeldzaamheden te zullen zenden.
dieswegen gedaan, maar het zelve nader

hand vergeten heeft, om egter hier op eenig genoegen en opening te geven, heeft

de Gezant aan de ondertckende het volgende bericht gedaan, namelyk :

Dat Audira, eene der grootste gewesten onder des Keizers gebied behoorende, allee2n
wegens den tol van het zout, tot een jaarlyx tribuit op brengt gooo oncen aan goud,

blyvende daar tegen in die gewesten alle andere goederen en waaren onbelast, en van
den tol bevryt.

Momboerta geeft soo oncen goud, wegens de zout tol; dog is de rest onbezwaart
Timbeen geeft ook soo oncen goud, wegens de zout-pagt, en blyft de rest onbe

zwaart.

Zahet zoo oncen, spruitende ter zake als boven.

Maygoga, en Adoewa brengen te zamen 1000 oncen goud op, dog de zout-tol van
Maygoga, ten beorage van 500 oncen goud, heeft den Keizer aan zeker geestelyk persoon geschonken, behoudende die van Adoewa voor zich zelven.

Sarawija, alwaar Chodja Moraad zelfs ; jaren gewoont heeft, betaalt jaarlyx 500
oncen goud

Doewarba geeft wegens de koopmanschappen, die van daar na Massoewa gevoerd
werden, als kleeden, enz. 500 oncen goud.
Dziri brengt den Keizer op 700 oneen goud

Zemin, het welke onder een zeer kout klimaat leid, en eertyds een zetel der Joden, die een der Abyssinsche Keizers van daar heeft doen verhuizen, geweest is, geeft
nog 2ooo oncen goud. Alhier is het in de maanden van Camboet, en Tikkim, dat

is Maart, en October, onverdragelyk kout, door de groote meenigte sneeuw die 'er

valt, en wegens het ys, dat wel een halve mans lengte hoog uit het aardryk komt op
wellen

Lama geeft 100 oncen goud, en boven dien nog 50oo pr katoene kleeden, te weten i ps van 20, die met de Kaffilaas aldaar doortrekken, welk getal jaarlyx volkomen

moet werden opgebragt, het zy daar veele of weinig Kaffilaasaankomen.

Dzjon
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Dzjonga, brengt den Keizer jaarlyx zooo oncen goud op, dog voor de verwoestinge der Gallas plagt die provintie 4000 oncen goud uit te leveren.
Agoino leverd den Keizer jaarlyx 100000 koebeesten, 2oco ps. kleeden, zoooopot-

ten met honig, 1000 kalbassen met kaas, en 1ooo potten boier.

Ifat, of lier, het welke onder de Mohhammedanen gehoord, moet echter aan den

Keizer jaarlyx 200 oncen goud opbrengen.

Het getal der verdere en mindere schatting-landschappen, mitsgaders kleene tol ge-

vende plaatsjens, is zoo groot, dat de Gezant verklaarde, die onmogelyk te konnen
noemen. Immers dit zeid hy in het algemeen zeker te zyn, dat de Keizer van Abyssinen uit alle die, en daar aan grenzende landen, jaarlyx een ongeloovelyke schat trekt

voegende daar nog by, dat niemant in Abyssinen erffelyke landen of akkers heeft, dan
alleen die geenen, die de Keizer uit een byzondere gunste, tot vergelding van eenige bewezene diensten een stuk lands schenkt, of iemant, die een heel ruw, en bossig

land heeft gezuivert, en gebruikbiar gemaakt, vervallende anders alle de akkers, na
de dood van den bewoonder, weder aan den Keizer, die de zelve gemeenelyk door de
kinderen, of vrienden van den overledene , weder laat gebruiken ; betuigende de Gezant vorders, dat indien hy om de byzonderheden gedagt hadde, hy binnen Mocha
gelegenheid zoude gehad hebben, om zich van de namen en gelegenheid van alle de
andere schatting-gevende landen, in ’t byzonder bericht te doen geven, belovende eg-

ter, zoo by met gezontheid weder in Abyssinen komt, een net bericht in het Arabisch
en Ethiopisch geschreven, wegens de regie geschapenheid, zeden, gewoonten, en inkomst van Abyssinen, over Mocha na Suratte te zullen zenden, om zyn Edelheid den

Heer Gou erneur Generaal daar in te vergenoegen.
14.

Hoe het met de Portugeezen, die voor

14.

Dit zegt de Gezant geen 150, maar on-

anderhalf honderd jaren als Soldaten al- trent 70 jaren geleden te zyn; wanneer

daar in het land gekomen zyn, tegenwoor- de Keizer hun alle uit zyn Ryk gebannen
heeft, zoo dat 'er tegenwoordig niet een
dig staat, enz.

Portugees in Abyssinen te vinden is, zynde
alle na de gewesten van Soenar geweken,

daar nog eenige van hun onder de Mohhammedanen leven, waar van zommige nog den
Roomschen Godsdienst zouden onderhouden, en andere het Mohhammedaansdom aan

genomen hebben, te weten, die met Mohhammedaanze vrouwen getrouwt zyn.
15.

15.

Van den Patriarch doet de Gezant dit
verhaal, dat als de Patriarch, of Aboe-

na, uit Egypten ontboden word, men den zelven groote geschenken doet, en Koning
lyke eere bewyst: dat hy door eenige duizend geestelyken, en den Keizer zelfs, met
verzellinge van een oneimdig getal menschen, die op een zeer eerbiedige maniere, de
aarde kussen, daar hy over heeft gereden, werd ingehaalt; dat het zyn pligt is, op het
leven en bedryf der Leeraaren agt te slaan, en de zelve in cas van een quaad gedrag,
te straffen, mitsgaders alle kerkelyke verschillen te vereffenen, dat hy alle de geeste-

lyke, ontrent hun geleerdheid in de Christelyke Godsdienst, zelfs ondervraagt, de zelve in meerdere en mindere bequaamheid onderscheid , dat hy de bequaamste met twee,

en de mindere bequame met een kruis op den arm brandmerkt, en als dan eenige kapittelen uit het Evangelium doet oplezen, het welke gedaan zynde, hy over de nieuwe gemaa' te Leeraren zyn adem laat gaan, zeggende: Ontfangt den H. Geeft

Deze Patriarch heeft met den Keizer een gelyke macht over de geestelykheit; dog
mag zich met de politie en zaken van staat niet bemoejen.

Voor twaalf jaren hebben zy een heel deftig en verstandig Patriarch gehad, met name Dzjaloeda. Deze is door den Keizer, om reden van staat, verstoten geworden, en
in des zelfs plaats zekere Markus verkoren, die eerst over twee jaren uit Alexandrien
afgehaalt is, ontrent 30 jaren oud zynde, wel ervaren in de schriften des Ouden, en
Nieuwen Testaments, en by den Keizer in hooge agtinge

De tegenwoordige Patriarch houd zyn verblyf in een groote stad, Dzjendija genaamt, ontrent tien dagen reizens van Egipten gelegen, alwaar hy met zyn vader,
moeder, en broeder woond, komende noit anders ten hove, dan om eenige kerkely-

ke en andere zware verschillen te slegten, of om den Keizer te kroonen, enz. dog

als er geen Patriarch of Aboena is, werd zyn Majesteit door den Iffige gekroont.

IV. Decl.

Tt

Van
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16.

16.

Van den Iffige, of generaal der Munniken, weet de Gezant niet anders te ver-

halen, als dat hy, een Abyssiner zynde, zich met eenige duizend geestelyke, op zeker
hoog gebergte van Dibra Lybanos, bebouwt met veele treffelyke groote kerken, en

gelegen in het Ryk Sahoewa onthout, om van de invallen der Gallas bevryt te zyn,
dat hy de helft van de land-vrugten, buiten het goud, het welke ’t gewest daar hy
is, opbrengt, met den Keizer deelt, daar hy de geestelykheit van zyne ordre, die met
hem op dat gebergte woont, mede moet onderhouden, hebbende hy het opzigt, en
de bediening over alle de Kerkelyke goederen en inkomsten, de welke door hem ten
nutte der geestelyke, armen, en Gods-huizen werden besteed. Deze Opper-Munnik
is zoo heilig by de Abyssiners, dat hy maar van twee persoonen van groote verdiensten mag bedient, en zeer zelden in het openbaar gezien werden, bestedende zyn tyd

in gebeden, en geestelyke oeffeningen. Des zelfs naam is den Gezant onbekend. By
het afwezen van den Patriarch, verstrekt zyn oordeel in gewigtige geloofs-stukken,
en geschillen daar uit ontstaande, hun voor een bepalende en beslissende wet, dog hy

mag noit tot Patriarch verheven worden, hoewel zyn gezag met dat van den Patriarch overeenkomt.

17.

17.

Waarom zy hunne brieven in de Ara-

Om dat, zegt de Gezant, deArabische
bize, en niet in de Ethiopische taalheb- taal veel gemeener is, met byvoeging, dat
ben doen schryven.

indien hy geweten had, dat 'er eenige onder ons waren, die de Ethiopize taal verstonden, hy hier verscheide boeken van
dat land zoude hebben medegebragt.

18.

18.

Of de E. Maatschappy van een goeden De brief of het antwoord, het welke
Tolk voorzien is, die deze brieven uit het de Gezant op den 22 September 1691 is
Arabisch overzetten, en de zelve in eigen- ter hand gesteld, was door den Geheimste taal beantwoorden kan.

schryver Paulus de Roo zalr. uit het Hol-

lands in het Hindoestans overgebragt, en
toen wyders door een Moor Abdoel Ra-

hhiem genaamt, uit die taal in de Arabischevertaald;

wanneer de zelve door den E-

de Jager zalt wierd overzien. Tegenwoordig zyn hier wel persoonen, die zoodanige Arabische brieven konnen vertolken, maar gene die ze zelve na vereisch konnen beantwoorden, of het zal moeten geschieden in manier als boven, te weten, eerst uit het

Hollands in het Hindoestans, of Maleits, en wyders uit die talen, met behulp van een
Arabize Paap, die de zelve verstaat, in 'tArabisch.

19.

19.

In wat taal men met de Gezant gehandelt heeft.

In de Hindoestanze taal, die hier by veele bekend is, namelyk de zoodanige, de
welke ettelyke jaren in de Mogolze landen
geweest hebben.

20.

20.

Deze vrage is reeds beantwoord.
21.

Wat taal die van Narva, Azella, Sjankela, en Compella spreken, enz.

21.

Deze menschen hebben een spraak op
zich zelven, van andere taalen verschillende; van deze menschen heeft de Gezant

tegenwoordig niet een in zyn gevolg, ge-

lyk voor dezen, zoo dat die vrage nu niet voldaan kan worden, eenlyk weet hy dit
te zeggen, dat die van Narea, oude, en die van Azella nieuwe Christenen zyn, de
welke in die gewesten over de 5o Kerken bezitten.
Waar
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22.

Azella legt digt by Narca, en Compel¬

Waar Azella, en Compella leggen, enz.

la digt by Agauw, zynde gewesten die aan

de Gallas van Amara grenzen.
23.

23.

Dit bevestigd de Gezant, te weten, dat

die van Sjankela wilde menschen zyn, zonder Koning, zonder wet, zonder Godsdienst, en dat die van de Abyssiners niet meer
als beesten geagt werden, dat zy veeltyds gebrek van water hebben,wanneer zy den

Hemel met hunne pylen quanzuis bestormen, onder een naar geluid, zoo dat een van
hunne oudste hen tot stilstand moet brengen.
Die van Narva zyn van een beteren aard,gelyk de Gezant zoodanige onder zyne

dienaars gehad heeft; deze houden veel van wat goeds te eeten, brengen veel zandgoud in pennen, of schaften van vogels te koop, moeten den Keizer daar van ook schatting geven, want anders zend zyn Majesteit hun een leger op den hals, en doer hun

met vrouw en kinderen afhalen, en tot slaven verkopen.

24.

24.

Over deze vrage van de Bake Bakkas,
of Pigmeen, onder het gebied van den

grooten Makoke, in het midden van Africa, begon de Gezant hartclyk te lagchen,
verzekerende dat dit een verdichtzel, en een fabel was; want, zeide hy, indien daar
iets van waar was, zoude de Keizer, die van natuure zeer nieusgierig is, my voorlan-

ge al derwaarts gezonden hebben, maar dit weet ik, dat in die gewesten doorgaans kloeke menschen zyn.

Voorts hebben de ondergeschreven de aanmerkingen van de Heer Jobus Ludolphus
over het bericht van de Heer Paulus de Roo zaliger van den 18 Maart 1692 den Ge¬

zant voorgestelt, die buiten het geene reeds hier boven is aangehaalt, het volgende bericht daar van heeft gedaan, namelyk :

Negus toekomt, en voor de rest onder de

Op het eerste ARTIKEL.

gehoorzaamheid van een byzonder Vorst
staat. Dit gewest zegt de Gezant zeer

Dat het niet Congo, maar Gongo moet ryk van goud-mynen te zyn.
zyn, enz. een gewest, wiens inwoonders

van ouds van de Hindoestanze Ragipoeten

ARTIKEL III.

afkomstig gezegt worden te zyn, dog te-

genwoordig Christenen, dappere en stryd-

Petrus Heyling van Lubek, zoude voor

bare mannen, grof en groo van lichaam,

ontrent 60 jaren met den Patriarch Mar

fraai van leest, met lang hooft- hair, mits

kus uit Egipten na Ethiopien verrokken

gaders ongemeene lange baarden, en groo-

zyn, zich uitgevende voor een Medious

te knevels, verstandig in Mechantsche met welke professie, hy in den tyd van
konsten, en voorts op alles wel afgeregt 14 jaren, goede winsten gedaan zoude hebMaonistedas, Gnetas; dit land is Cho-

ben; maar door dien zyn groote patroon

dja Moraad geheel onbekend, gelyk me- de voornoemde Patriarch Marcus by den
Keizer in ongenade geraakte, van het geGoraja, Amara, en Fatigar, behooren meene volk overvallen, en in de gevanonder den Abyssinschen Vorst, en gren genis gezet wierd, heeft deze Petrus Heyling, op ’s Keizers bevel het land moeten
zen aan de Gallas.
Nubia staat ten deele onder het gebied ruimen; te meer, om dat hy over de gevan den Abyssinzen Keizer, wel ter di schillen van den Godsdienst, met de Abysde Haffala.

stantie van 15 dagreizens, ten deele onder

siners te veel twistede, en de leere van Ru-

zeker Mohhammedaans Prins, die aan den

ster daar zogt voort te planten. Deze Pe-

gemelten Keizer een jaarlykze schatting trus zoude,om zyn grooten rykdom en schatmoet opbrengen, om in den zout-handel.

ten, op zyn te rug-reize door de Turken

en andere zaken meer, niet verhinderd te van Suaquen vermoord zyn.
werden.

Aan de Oost-kant van Nubia, paalt ze-

De besnydenis der meisjens geschied op
den 60, gelyk die van de knegtjens op den

ker landschap, Kasoklok genaamt, waar 40 dag na de geboorte. In faemellis autem
van mede een groot gedeelte den grooten proprie fit exsectio, quæ ab obstetricibus perTt2

ficitur
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den throon te geraken, hebbende alvoo- . 1697.

purium, quod non necessitatis, sed religionis

rens een groote verwerring laten aanrech-

negotium apud AEtbiopes existimaturadeo¬
que ad articulos fidei referendum juxta
,

ten, en uitstroojen, dat de Keizer dood
was. Zyn Majesteit onderwylen, in het

hunc Moratium Waar uit de Heer Ludol-

binnenste van ’t Paleis, in de groote lust-

phus licht kan begrypen, waar ontrent zyn

hagen en tuinen zich vermakende, niet we-

E ten opzicht van dit stuk qualyk onder-

tende van dit verraad, quam op dat groot
gerugt na buiten, en riep met luider stemme, dat hy nog leefde, vragende verder
waar toe dit groot geweld diende: Het

richt is.

De onbesnedene, het zy mans of vrouwen , worden niet Bandaron, of Badaron
genaamd, gelyk zyn Ed. zegt loco allega10, want dat woord is daar te lande niet
bekent, maar wel kenthara, dat is in de

zepeupel, dat zichhier ondergemengt had,
en niet beter wist, ofde Keizer was dood,

het tegendeel ziende, viclen toen met een

Abyssinsche spraak te zeggen, onreine,
onzuivere, die niet waardig zyn, om on-

groote verwoedheid op des Reizers zwa-

der de reine te verkeeren.

levendig in zyn Majestgits handen lever-

De H. Doop verscheeld niet van de
onze, als dat die by de Abyssiners juist op
den agtsten dag geschied.
Het H. Avondmaal word by de Abys-

den; werdende aldus deze toeleg verydeld. Zyn Majesteir zoude dezen zynen

siners geen Missemaar Israar genaamd, het
welke geheimenissen in de Arabische taal
betekend.

Het wort ook noit een spiegel, maareen

ger, en des zelfs mede-helpers aan , die ze

ontrouwen zwager met zyn medc staanders op een afgryzelyke manier hebben la¬

ten dooden, zoo ook zyn zuiter, om dat
ze van dat schelmstuk, by haar bekent,
aan zyn Majesteit geen bericht had gedaan.

Zyn moeder ontroofde hy vanaedde-

verbeeldinge van Christus offerhande aan

len en waardighenl, latendehanna0

het kruis geheeten.

en strengelyk gevangen houden. Dit al-

De H. maagt Maria word by die van E-

dus zoo cenige maanden geduurt hebben-

thiopien nietalleen hoog geeerd, maarzelfs

de, nam de Sant volgens zyn zeggen

aangebeden, om een voorspreekster by

de vrymoedigheid den Patriarch Abboena

God, en haar Zoon te willen zyn, totver-

aan te moedigen, om voor des Majesteits

gevinge hunner zonden, waar toe expres-

moeder den Keizer te bidden: het wel-

se gebeden opgestelt zyn, en aan de jeugt

ke zy dan ter bequamer tyd deden, met

geleert worden.

vertooninge aan zyn Majesteit, hoe zy door

De scheidinge van het huwelyk word
niet toegestaan, als met onderlinge bewilli-

de loosheid van haar schoon-zoon en an-

ging van man en vrouw. Ingevalle de man
de vrouw betrapt op overspel, en haar wil

verlaten, neemt hy met een alle haar goederen, die zy ten huwelyk gebragt heeft,

deren was verleid, en schelmagtig belogen
geworden het welke zyn Majesteit zoo
wel beviel, dat hy zyn moeder weer in

genade aannam, en in haar oude waardigheid herstelde.

na hem : zulx heeft ook plaats wanneer het

De Gezant beveiligt het einde van de

wyf de man op die fout agterhaalt; dog
zelden wert dit in het werk gesteld, alzoo

vyfde, en het begin van de zesde aanmerkinge.

zy door de geestelykheid lichtelyk weder
werden verzoent.

ARTIKEL V.

Ophet VII en VIIIARTIKEL.

Zegt den Gezant, dat 'er ontrent tien
dagreizens van Bayloel, of Baylut, een

Deze Keizer heeft geen geschil met zyn

zout-meir legt, genaamt Dettalei, zynde

oudsten broeder, maar zwager, gehad, de
welke verscheide middelen aanwendde,

ontrent een dagreizens in het ronde, het

om zyn Majesteit uit den throon te stooten, en zichzelf'er in te vesten; makende
tot dien einde op een bedekte wyze veele
van de voornaamste Grooten op zyn hant

velke in de nieuwe kaart niet staat uitgedrukt

Dankale is niet de naam van dit land,
maar de naam van den Vorst, die daar over

gebied, dragende alle zyne opvolgers de

te krygen, en hielp met bedrog des Maesteits twee jonger broeders, die nog niet

naam van Lankale: gelyk F’arao van E-

na het gebergte gezonden waren, aan kant

landschap, wiens Vorst onder den Keizer

gipten, Neguz van Abyssinen, enz. en dit

van Abyssinen staat, zoude genoemt worof zoo zommige zeggen, na den bewaar
berg van de kinderen des Keizers, om hem den, Bayloel, of Baylut.
in zyn voorgenomen desseinen niet te verARTIKEL X. en XI.
hinderen; als wanneer zy op een gelegen
tyd niet behulp van des Keizers moeder, die

eenigen tyd te vooren, een groot misnoe-

Adel is een ander Ryk, als daar Zeyla

gen tegen zyn Majesteit opgevat hadde,

onder hoort, zynde een vruchtbaar land,

meenden het Paleis in te dringen, en op

waar van de hoofdstad eigentlyk den naam
van
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van Adel draagt, alwaar de Imaam zyn

3 July 1702 (na dat de 14 dagen van be-Ae 1701. )

Hof houd.

raad over zyn Ed. verblyf in Indien, of
wel over zyn Ed. vertrek na’t Vaderland,

Zynde dit alle het geenede ondergeschre- aan zyn Ed. door de Heeren zeventienen
venen van den meergenoemden Gezant,
wegens de voorenstaande vragen voor als

nog ten antwoord hebben bekomen, waar

gegeven , versoopen waren) genegen te
zyn, om van zyn ampt af te staan; dog

genoegen zal gelieven te nemen, inmid-

de Heer Johan van Hoorn verklaarde daar
en tegen onvermogende te zyn, om dat
zwaarwigtig ampt waar te nemen, gelyk

dels dat zy zullen blyven

zyn Edelheid nader by een geschrift ver-

mede verhopen, dat zyn Hoog- Edelheid

toonde, staande daar op met zyn Edelheid

Zyn Hoog Edelheids

buiten.

De Heeren Raden, zich met dit geval,
Gansch onderdanige , en gehoorzame
Dienaren.

W. TEN RHYNE.

KORNELIS MUTTER

Een zaak nogtans is 'er by zyn Edfs tyd
voorgevallen , die de verstandigsten, en die
voor de regtvaardigheid pleiten, oordeelen , dat niet behoorde geschied te zyn, hoewel dic zaak (met, of zonder grond, dat
ik daar late) meer aan 't bestier van zyn behuwden zoon, den Heer Johan van Hoorn.

Heer van

Hoorn.

Men zond de voorzittende Heeren, Pyl
en van Riebeck wel uit, om zyn Ed. tot

waarschiynelyk om goede staatkundige, en

Heeren dat nodig agieden/ aanhouden wil-

aan ieder een juist niet bekende redenen

de, de vergadering by te woonen.
Den dito wierd over ’t verzoek van de

Heer van Hoorn, om een ander Opperlandvoogd in zyn plaats te verkiezen, in
Rade, terwyl zyn Ed. buiten stond, ge-

ger verklaard, op den throon van Java te

handeld, en men verzogt, na zyn Ed. voor

helpen. Een geval, waar van wy om-

zyne aanbieding, van de vergadering nog

standig onder de stofte van Java gesproken

te willen bywoonen, bedankt, en dat aangenomen te hebben, zyn Ed. weder om

woord aanhalen, dat Pangerang Poegar
onder ’t oppergezag van zyn Edclheid als
Keizer aangesteld is.

ter inet de

Heeren in zyn plaats mogt werden gekoren.

het aannemen van dit ampt te bewegen ;

hebben, en van welkc wy nu maarmeteen

heids dog.

zeide, niet in staat te zyn, om dat ampt
hem opgedragen, over te nemen , verzoekende, dat daar toe iemand anders uit de

dog hy bedankte de vergadering, en bleef
by zyn ingedient geschrift volherden, hoe¬
wel hy in deze tyden nog gaarne zoo de

des zelfs bastaard broeder Pangerang Poegar, in de plaats van zyn wettigen zoon
Pangerang Depati Anom, schoon by dien
Vorst en de Ryx Raaden als zyn vervan-

lyk van

nige verontschuldigingen, aannam.
Den 4 July weder vergadering belegt
zynde, zag men, dat de Heer van Hoorn

Zy gebeurde Ao. 1703, kort na de dood

wanneer haar Edelheden goed vonden

zyn Edel¬

handelen. Zy verzogten dierhalven zyn

dan wel aan zyn Edelheid, toegeschreven is.

van den Javaanzen Keizer, Amangko-rat,

Het huwe-

der zyn Edelheid hier over niet konden

Edelheid hier toe, die dit eindelyk, na ee-

Datavia den 7 Februray 1697.

daar geen ander voorbeelt van was, verlegen vindende, oordeelden, dat zy zon-

Hoc zeer nu de E. Maatschappy onder
dezen Heer,en zyn behuwden zoon, den

Heer van Hoorn, als tweede van Indien,

t ampt van Opperlandvoogd dog te wil¬
len aannemen, en om met haar Edelheden

ver ’t ontslag van den Heer van Outhoorn
zich te beraden.

De Heer van Hoorn bedankte haar Edelheden weder, en bleef by zyne vorige

zeventienen egter geweldig, dat deze twee

stelling volherden; dos zeide nog wel als
algemeen Bestierder van den handel van In-

Heeren, zoo na aan den anderen vermaagschapt zynde (a zoo de Heer van Hoorn

te willen aanhouden.

gebloeid heeft, mishaagde het de Heeren

dien tot nader schryvens uit 't Vaderland

Daar op stelden zyn Edelheid van Out-

zyn Edelheids eenige dogter, en kind getrouwt had) te zamen in de Regeering ble-

hoorn voor, dat de Heeren nu maar een

ven , weshalven zy den 26 September 1701

ander in zyn plaats geliefde te verkiezen,

goedvonden den Heer van Outhoorn als

en zyn Edelheid te ontslaan.

Opperlandvoogd te ontslaan, en den Heer
van Hoorn in zyn plaats als Opperland-

de Heer van Hoorn verzogt (alzoo hy zoo

voogd van Indien aan te stellen, mitsga¬
ders den Heer van Riebeek tot algemeen Be¬

stierder van den handel van Indien, waar
uit dan ook volgde, dat de Heer van Zwol

Daar op stond zyn Edelheidbuiten, en
na met zyn Edelheid vermaagschapt was)
hier over niet te stemmen; dog wierd be-

wogen zich, des niet te min, de vergadering nu dog niet te onttrekken, het welk

als gemeen Raad tbehalven den Heer van

eindelyk van zyn Ed. aangenomen, en na-

Dam, die dat ook uit het Vaderland ge-

der over dit voorstel van zyn Ed. gespro-

maakt was) optreden zou.

ken zynde, vonden zich de Heeren onbe¬

De Heer van Outhoorn verklaarde den

voegd om daar over te stemmen, aangeTt 3

zien
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nen , nog voorbeeld was, om in zooda- en den meesten tyd in goede gezondnigen geval, als zy een Opperlandvoogd heid tot een vry hoogen ouderdom, in
aangesteld hadden, en die ’t niet aannam, zyn wooning op de Tygers-gragt (daar
een ander in zyn plaats te verkiczen altyd een wagt, en wagt-huisken voor zyn
Weshalven men best keurde zyn Edelheid Ed. deur stond) doorgebragt heeft.
te verzoeken, om tot nader schryvens der
Het zeldzaamste in dien tusschen-tyd van
Heeren zeventienen, te willen voortgaan
die langdurige beradingen over het opper¬
met dit ampt waar te nemen, 't welk by

zyn Edelheid dan aangenomen wierd.
Den 7 Juny 1703 bleef den Heer van
Hoorn nog al volharden met zyne onbe
quaam heid tot het oppergezag te betuigen.

Dc Heer Pyl was wel de naaste om al

gemeen Bestierder van den handel van In

gezag, en over ’t ampt als algemeen Bestierder van den handel, was dit, dat 'er
gedurende dien tyd (om zoo te sprcken, als twce Opperlandvoogden, twec

algemeene Dirccteurs, en zeven gemeene
Raaden van Indien waren, alzoo haar E-

delheden goedvonden den Heer van Zwol

diën, als oudste Raad naast de Heer van

mede als stemmend en gemeen Raad teer-

Hoorn, te moeten werden; dog die Heer

kennen.

zich daar af wegens zyne jaaren en zwakheid verschoont hebbende, is dat amptaan
den Hecr Abraham van Riebeck, als de

Dit was het tweede geval, dat de Opperlandvoogd van Indien zyn amptnederlei, nieenende gewenschte dagen onder

naaste -aar toe, opgedragen, die dat ook zyn zoon te zullen hebben (gelyk ook
aannam.
zyn Edel

heidgeeft
1704

Den 20 July 1704 blykende, dat de
Feer van Hoorn wederom by schuyven

waarschynelyk was dog hy bleef dat maar

ruim ; jaren ’er na, en deze oude Heer den
vierden Opperlandvoogd na zync aftreding

der Heeren zeventienen van den 2 July

tot verwondering van veelen beleeft heb-

als Opper. 1703 verzogt was, om ’t ampt van Op-

bende, heeft naderhand gevallen ontmoet,

landvongd perlandvoogd

zyn Ed. al weer zich over dat gewigtig

dic hem deden bekennen, dat het hem zeer
lecd was, dat hy zyne bediening nederge-

stuk zoo schielyk sen ’t was nu al ontrent

legt had

zyn Ampt

aan de

Heer van
Hoorn
Over.

te willen aannemen, zeide

3jaren geleden, dat die Heeren zyn Edel¬
heid dat opdroegen) niet te konnen verklaren, maar daar over eenige dagen tot
zyne overweging te verzoeken, waar over
zyn Ed. zich dan den 28 July by geschrifte nader verklarende, zeide dit ampt on

Dus heeft deze gryzen Heer tot den

27 Novcmber 1720 geleeft, wanncer zyn
Ed., 85 jaren, 6 maanden, en 25 dagen
oud zynde, na een stil buiten-leven van
16 jaren, 3 maanden, en 12 dagen, over¬
leden, en den 2 December daar aan (waar-

der deze voorwaarde aan te nemen, dat de

schynelyk in zyn graf in de kruis-kerk

Heeren Zwaardekroon, Mattheus , de
Haan, en Willem de Roo, op goedkeuring der Heeren zeventienen, tot buiten-

ontrent de Ooster-deur begraven is. Wy
vertoonen zyne albeelding in de plaat ge-

aangesteld, 't welk by de Leden der ver

merktA A. P
De agting, die ik voor dien Heer altyd gehad, en de gunsten, die ik van zyn
Edelheid genoten heb, verbinden my, om

gadering toegestaan zynde,is de Heer van

hem met dit vers te verecren.

gemeene Raaden van India, en de Heer

Garsin tot Geheimschryver zouden werden

Hoorn den 15 Augustus 1704 als zeventiende Oppergebieder van Indien opgetreden, en de Heer van Outhoorn, na de E

Maatschappy als Opperlandvoogd 12 jaren,
10 maanden, en 22 dagen zeer wel gedient
te hebben, van het oppergezag van Indien

ontslagen, met een verklaring, dat zyn
Ed. ook in Indien voortaan zyn verblyf
houden zou, waar op dan zyn Edelheid
(even als aan de Heer Camphuis volgens
besluit van den 25 July een wagt van 14
man onder een Vaandrig toegestaan, ge-

lyk zyn Ed. tot zyndood toe ook zyn rang
naast den regerenden Opperlandvoogd,

De groote WILLEM,jn 't bestier weergadelous

VAnOUTHOORN, zeer beenind,de
lust van zyn gebuuren,

Die zoo veel medgenoots zoo langen tydverduuren

Kon, en voor t hoogst gezag de stille rust
verkoos

Die gryzen Heer legt hier en heeft zyn verdre dagen

Gericht, om eindelyk den Hemel te behagen.

F. V.

met zyn inkomen als Opperlandvoogd, be¬
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NEGENDE HOOFDSTUK.
IHEt leven van den Heer Opperlandvoogd Johan van Hoorn. Die het Ao. 1704wierd.
P AZyn eerste huwelyk met Juffrouw van Outhoorn Ao. 1691. En Ao. 1706 met
Mevrouw de Heere, plegtigheden ontrent dit huwelyk. Het leven van de Heer
Opperlandvooga Mr. Abraham van Riebeek. Die Ao. 1709 dit wierd. Lyst van de
goederen, Ao. 1698, en Ao. 1711 aan ieder, die na ’t Vaderland vertrok, toegestaan.

Zyn dood Ao. 1713. En Lyk-statie. Het leven van de Heer Opperlandvoogd Chri-

stoffel van Zwol. Die dit Ao. 1712 wierd. Zyn dood Ao. 1718. Het leven van de
Heer Opperlandvoogd Henrik Zwaardekroon. Die dat Ao. 1718 wierd. De Heer

Zwaardekroon verlost. De Heer de Haan Gouverneur Generaal gemaakt. Het ampt
van algemeen Bestierder van den handel van Indien. Het ampt der Raaden van

Indien. De Raad des Gerichis. Wat die verricht. Aardig vers op alle de Raaden van Justitie Ao 1694. De bank van Schepenen. De vergadering der Weesmeesteren. De vergadering der Heemraden. De vergadering van Huwelykze- en Kleene zaken. De vergadering van de Boedelmeesters der Chincezen, enz. Groot getal

koetzen, enz. En groot inkomen der stad. Allerlei Oost-Indische munten. Maaten,
en gewigten van Oost-Indien. Wyze van leven op Batavia zeer kostelyk. Pragt der
vrouwen. Aardig geval tusschen een schoenmakers vrouw , en haren minnaar. Aardig geval tusschen Rlaarbout, en een Juffer. Ongemakken in de buishouding met quade slaven. Proeve , om diefstal by hen te ontdekken. Fraeje uitspanningen ’s avonds
by de lichie Maan. Van ’t Eiland onrust. Van de ziekten, en byzonder de Lazery.
Taalen, die men bier gebruikt.

HET LEVEN

VAN DEHEER

OPPERLANDVOOGD

JOHANVAN HOORN.
Het leven
van deHeer

Opper
landvoog
Johai va1n
Hoorn.

y Eze Heer is de zeventiende Opper- eigen gezag gedaan, en stelden den Heer

landvoogd van Nederlands Indien ge
weest.

van Hoorn, om te toonen, dat zy ’t niet
tegen zyn persoon hadden, by een nader

De Heer Johan van Hoorn is met zyn besluit, als buitengemeen Raad aan. OnHeer vader al jong in Indien gekomen, der ’t bekleeden van dit ampt is zyn Ed.
en was een Amsterdammer van afkomst. als Gezant na Bantam (gelyk nog eens Ae.
Wat ampt hy eerst bekleedde, is my 1665) geweest, om dien Koning met zyonbekent; dog hy komt my eerst als cer- ne verheffing, en naderhand met zyne vastste klerk ter geheime schryf-kamer van stelling op den throon door onze wapenen,

zyn Edelheid Ao 1677 voor, welk ampt veel geluks te wenschen, by welk geval
die Vorst zyn Ed. aan zyn hooger-hand
op welken tyd hy Geheimschryver van aan tafel, en zyn Koningin aan zyne lin-

hy tot den 25 February 1678 waarnam,
haar Edelheden wierd.

kerhand plaatste, hebbende zyn Hoog-

Dit ampt nam hy zeer wel tot den 11 heid toen alleen een kris op zyde, terwyl
Augustus 1682 waar, wanneer hy extra- zyne Pangerangs, en Princen, ieder met
ordinaris Raad van Indien geworden is
een hakmes of parang op zyde, daar op
zynde daar toe door den Heer Opperland de grond zaten.

voogd Speelman (tby zyne optredinge) op

De Heer van Hoorn nam dit ampt tot zyn eerste

cigen gezag aangesteld, een voorbeelt, dat Ao. 1686 of 1687 waar en wierd toen
huwelyk

hy naderhand, by zyne optreding gevolgt, gemeen Raad, ’t geen zyn Ed. tot Ao. 1691 met Jufbleef, wanneer zyn Ed. tot tweede van In rouw van
ren zeventienen gehad heeft. Zy keurden diën aangesteld zynde, ook ’s jaars ’er aan Outhoorn¬
dit zeer quaad, dat een Opperlandvoogd met de dogter van zyn Edelheid van OutRaaden na zyn zin stelde, verwierpen dier- hoorn quam te trouwen, waar mede ik de
halven dit besluit van haar Edelheden, en
dog ’t geen beide geen ingang by de Hee-

eer gehad heb zyn Edelheid Ao. 1692 ge¬
de aanstelling van de Heer Speelman, of luk te wenschen.

Uit
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Uit dit eerste huwelyk heeft zyn Edel
heid een eenige dogter behouden die Pe-

derland gemaakt, en bleef het dierhalven.e 1706.

tronella Wilhelmina genaamt, en na zyn
Edelheids dood eerst met den Heer Jan Trip.

Ed. 5) jaren oud, als zynde den 16 No-

Geheimschryver te Amsterdam (zoon van
de Heer Borgermeester Trip) en naderhand

Hy was middelmatig van postuur, re
delyk van dikte naevenmatigheid van dien;
dog de vetste niet, bleek van aangezicht,
vrolyk van aard, meest altyd lagchende,
en met een zeer fyne stem iemand aanspre-

met de Heer Lubbert Adolf Tork, Heer
van Roozendaal, enz. Raad ter Admiraliteit
van ’t Ed. Mog. Collegie tot Amsterdam

wegens Gelderland, getrouwt is.

By ’t aanvaarden van dit ampt was zyn
vember 1653 geboren.

kende. Ook was hy grys van hair al vry

In deze bediening heeft zyn Edelheid zig

wat voor over bukkende (dat van al zyn

zoo wel gequeten, dat hy voor nog na zich

schryven hem overquam) ongemeen vrien-

geenen in dat ampt gehad heeft, die by zyn

delyk, en uit goedhertigheid ook ieder
een, al kon hy hem niet helpen, even-

Ed. konden vergeleken werden, alzoo hy
was een Heer, die zyn Heeren en Meesters,

wel altyd goede woorden gevende, dat

en daar beneven de byzondere dienaren, en

veeltyds ook alles was, dat zy er af kre-

ook zich zelven zeer wel dede varen, zoo dat

de handel in alles op die tyd ongemeen of
Batavia, en door gansch Indien, bloeide,
winnende met zyn eigen geld ook door mee-

gen, daar egter anderen meer dan zyn Edelheid, oorzaak af waren.

In ’t eerst van zyn opperbestier kon zyn En AEdelheid met de Heer van Riebeek, die

1706 met

Mevrou u

nigerlei wegen (behalven dat hy ook veel vry wat scherp tegen zyn Edelheid, en de Heere
van de Chineezen trok, die byna alles by zyn

naderhand ook tegen meer andere HeerentrQuIwt

Ed. wisten uit te werken ) een onnoemely-

was, niet wel overeenkomen, dat echter

ken schat, dat egter niemand zyn Ed. beny-

Ao. 1706 geweldig veranderde, wanneer

de, om dat alle anderen mede wel voeren. Al

zyn Edelheid, toen weduwenaar zynde (tot

leen verveelde het zommigen, dat zy wel

verbazing van veele) met Mevrouw Joanna Maria van Riebeck, oudste degter van

wat langer voor dezen of geenen Chinees
die eerst binnen gelaten wierd, buiten or
de stoep,en voor zyn Edelheids huis wag

den Heer van Riebeck, en weduwe van den
Heer Gerard de Hecre, buitengemeer

ten moesten, al 't welk zyn Ed. wist te

Raad, en Landvoogd van Ceylon, op

verzoeten, met ieder een altyd goede woor-

den 16 November (wanneer zyn Edelheid

den te geven, en wel te bejegenen, hoe
wel 'er ook wel gevallen , dog in later tyden, geweest zyn, in welke zyn Ed. zoo

net 53 jaren oud was) quam te trouwen.

zagt tegen allen niet was

over ’t aanstellen van een byzondere Pre-

Wat plegtelykheden daar ontrent verder (na dat zyn Edelheid den Kerkenraac

Dit ampt nu waarnemende, waren de

dik-beurt Dingsdags ’s morgens onver-

Heeren zeventienen over dit huwelyk van

minderd de avond-beurt, had laten een voor-

zyn Ed. nietal te vergenoegt, niet begeerende, dat de eerste en tweede van Indien

stel doen) voorgevallen zyn, kan men by
’t uittrekzel van dit navolgende uit de da-

malkanderen zoo nazouden bestaan, waar
om zy ook den Heer van Outhoorn Ao.
1701 (gelyk wy reeds gezegt hebben van

gelykze aantekening van alles, dat op Ba¬
tavia voorvalt, zien.

Extract uit het dagregister

zyn amptontssoegen,en de Heer van Hoorn

in zyn plaats aanstelden; dog die Heer

des Kasteels Batavia

wist met syne en lange beradingen het zoc
lang nog uit te rekken, dat hy den 15

Op Dingsdag den 16 November 1706.

Augustus 1704 het oppergezag als zeven- 17 ryEden de vastgestelde trouw-dat Plegtlykheden ontiende Landvoogd van Indien, en dat noo zynde van zyn Edelheid, den Hee trent dij
onder die voorwaarde (in navolging van Gouverneur Generaal Joan van Hoorr huwelyk
den Heer Speelman, toen die hem op eigen 27 met Mevrouw Joanna Maria van Rie
gezag als buitengemeen Raad aanstelde

beek, weduwe wylen de Heer Raad ex-

dat de Heeren Zwaardekroon, de Haan

traordinaris, en gewezen Ceylons Gou-

en de Roo, op goedkeuring der Heerer

verneur, Gerrit de Heere, mitsgaders

zeventienen , van nu af aan buitengemeene

oudste dogter van den Heer Directeur

Raaden, en de Heer Garsin zyn Geheim-

Generaal, Abraham van Riebeck, zoc

schryver moest zyn, alzoo hy ’t ander

verscheen al vroeg ’s morgens, ofte de

niet wilde aannemen waar op de Heeren
Raaden zyn Edelheid dit toestonden, hoe¬

klok 7 uuren het Bataillon nevens de

wel de Heeren in 't Vaderland dit al mede

niet goedkeurden, die niet dan by een la¬
ter besluit deze Heeren, en vooral de twee

laatste, daar toe aan stelden, hoewel zy on-

dertusschen voortgingen met die bedieningen waar te nemen. De Heer Zwaarde

27

Ruitery in haar volle wapen-rusting

voor de puye van zyn Edelheids wooninge, werdende het eerste opgevoerd

2

door den Kapitein dezes kasteels, Barent
Ketel, en de Ruitery voornoemt door
I
73

den Luitenant Zacharias Gallart, waar

van de helft zich vervoegde buiten dit

kroon wierd het toen juist ook uit ’t Va¬ kasteel, om wel gemelte zyn Edelheio
af
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A 1706. af te wagten, mitsgaders voor af te mar17 cheeren;

ieder op zyn plaats gezeten, en de or-

werdende de andere helft ge-

rangeert van meergemelte zyn Edelheids

27 dinaris

gebeden gedaan zynde wierd de

wooning af tot aan de Landpoort dezes

Predikatie gedaan door den Predikant

kasteels, wanneer zyn Edelheid ontrent
ten 8 uuren zich begaf uit des zelfs woo-

Godfridus van Holten, de welke tot de

ninge, passeerende door de gerangeerde
militairen, vooren gemelt, tot buiten de

kozen de woorden, begrepen in het 11

37

stoffe van zyne verhandelinge had uitgeof laatste vers van ’t 3 Kapittel van 't
Hooglied Salomons, luidende aldus:

Landpoort, werdende geconduiseert

door de Heeren Speelgenoten Herman
de Wilde, ordinaris, en Adam van Ryn

Gaat uit, en aanschouwt, gy dogteren

extraordinaris Raad van Indien, nevens

ne, daar mede hem zyne moeder kroon-

hunne Gemalinnen, gelyk ook door den

de op den dag zyner bruiloft, en op den

Sions , den Kyning Salomo, met de kroo-

Gcheimschryver dezer regeering de E. dag der vreugde zynes herte. De solemnisatie van ’t huwelyk dan volbragt
27 Iaac Garsin, en Opperkoopluiden des
kasteels, de E Louis Gerrelag, en Ger¬ zynde, wierd tot besluit den 128 Psalm
rit van Tol, alwaar gereed stonden vier gezongen, en na het uitspreken van den
karossen, in welke eerste welgemelte zegen na gewoonte, begaf zich zyn Ed
zyn Edelheid zich vervoegde, in de Mevrouwe de Bruid, de Heeren Speeltwecde en derde de Heeren de Wilde

genooten, nevens der zelver Gemalin-

en van Ryn met hunne huisvrouwen, nen, gevolgt van de Heer Oudgouveren in de laatste voorn: Geheimschryver, neur Generaal, en de verdere Heeren,
en Opperkoopluiden, onderwylen dat en Mevrouwen voornoemt, onder het
de tweede helft van het Bataillon zich doen van 17 kanon-schoten van de bol-

27

wederom in ordre gesteld hadde om op
gemelte karossen te volgen, marcheer27

werken dezes kasteels, 15 van ’t hier

den en reden tussen en onder een mee-

Lek, en 13 van ’t Eiland Onrust, haar

ter Reede leggende Admiraals schip de

nigte van Chineeze vaandels, boogswy- uit de kerk direct na zyn Ed. woonin17 ge welgem:, alwaar de Heer Bruidegom
voorplein van dit kasteel over,de gehee- 37 en Mevrouw de Bruid door opgemelte
le Prince-straat door, verder over het Heeren, en Mevrouwen wierden gefelrplein van ’t Stadhuis, de brug over, en citeert, en veel geluk toegewenscht, niet
27
voorts langs de Oost-zyde van de Ty- alleen met het voltrekken van dit huwe27
ze gemaakt, en na ordre gerangeert, het

lyk; maar ook met de geboorten-dag

27

zers-gragt tot aan ’t einde, en vervol

27

gens na de West-zyde van de zelve tot

27

voor de wooninge van Mevrouwe de

oud geworden 53 jaren. Kort daar na

Bruid welgemelt, van waar, na dat voor-

quamen by een de Bruilofts-gasten, on-

27

van opgemelte zyn Ed. als zynde heden

noemde Mevrouwe door gemelte zyn trent ten getalle van 120 menschen die
Ed. in de eerste karosse geleid was, mar-

tegens voorden middag ten IIuuren ge-

cheerde de West-zyde van de Tygers-

nodigt waren, en wierd door de zelve

77

gragt tot aan het plein van ’t Stadhuis

voorts den geheelen dag tot ’s nagts ten

rydende de brug weer over, en voorts

12 uuren met een algemeene vrolykheit

de Oost-zyde van de Tygers-gragt langs

doorgebragt; ondertusschen dat ’s avonds

en verders direct tot voorde Landpoort ontrent ten 7 uuren eenige vuurwerken
op het plein van de Oost-zyde van dit
des kasteels, daar gemelte zyn Ed., Me
vrouwe de Bruid, met de verdere by- kasteel, zoo door de Constapel Majoor
hebbende vrienden, uit de karossen tra- als den Chineczen Boedelmeester Tanden, en zich vervoegden in de Kerk, lianko, ter eere van dat pragtige huwestaande binnen dit kasteel, alwaar de

Heer Oudgouverneur, Mr. Willem van
Outhoorn, nevens de Heeren van de
hooge Regeering met hunne huisvrouwen. Item de Heeren oude Raaden,
27
Emanuel Borneze, en Dirk Komans,
27

lyk opgericht, en in de brand gestoken
wierden.

De Heer van Holten, die zyn Edelheid
gekoren had, om door zyn Eerw getrouwt

met de Mevrouwen, weduwe Schagen,

te werden, kreeg een geschenk van ontrent duizend ryxdaalders, en dat voor een

van Leene, en Dyxhoek; alle de wel¬

half uur predikens, dat zyn Edelheid be¬

20

ke, als ook Mevrouw de weduwe Vol¬

paalt had.

ger, daags te voren door den eersten

Uit dit huwelyk is een zoon den 2 February 1708 voortgekomen; dog die is

klerk der generale Secretarye, uit name van de Heer Directeur Generaa

kort ’er aan overleden.

expresselyk waren verzogt, om dit aan-

Onder zyn Oppergebiederschap nam de

zienelyk huwelyk te zien celebereren,

Javaanze oorlog tusschen den nieuwen Kei-

en, na voltrekking van dien, gezament-

zer, en Pangerang Depati Anom, eerst

27

lyk het compliment van gelukwenschin17 ge te gaan afleggen. Wyders, invoe¬
IV. Deel.

recht Ao. 1705 zynen aanvang, die al ee-

nige jaren aan een, zoo met dien Prins,
Vy

als

28
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A1y09 ms mut den Halizen roover en wederspan¬
nebing Suerapati (gelyk wy onder de zaken

NS

by zyn vertrek zeer dier verkogt is.
Hy gaf dierhalven zyn ampt, na 5 ja¬

van huyn geoont hebben geduurd heeft.
Men wil, dat zyn Edelheid (’t zy zulx

DER

ander stuk lands ontrent Noordwyk, dat r 1709.

ren en 33 maand als Opperlandvoogd In-

met of zonder groid geoordeeld werd)

diën bestierd te hebben, aan zyn behuw-

dp; hoofd oorzaak van dezen oorlog, uit

den vader,den Heer Abraham van Riebeek,

wraik togen den vorigen Keizer Amang

toen tweede van Indien, den 30 Octo

Rocrat (dier hy voor de oorzaak van de

ber 1709 over.

dood van zynzwager, de Heer Tak, hield

Hy had op dit vertrck na ’t Vaderland

gewerst zy, en daar zyn der, die willen,

(dat aan ’t bouwen van zyne hurzen op de

dat de Heeren in 't Vaderland dien oorlog

groote Rivier wel te zien was) geen staat

zeer qualyk genomen, daar nogtans ande-

ter wereld gemaakt; dog moest nu, al-

re willen, dat zy 'er (tot verwondenne

zoo de Hecren zeventienen, zeer misnoegt,

tan veele, die dit tot hanne ontlasting wel

over dat hy al niet eer opgekomen was

vercischton, en van noden dagten te zyn)

dir nogmaals geboden; zoo dat hy met veel

geen eee letter over geschreven hebben.

droefheid voor zig zelven, en voor de Heer

Het is egner zeker, dat zy den Heer van

van Riebeck (die nu, gelyk dat ook zoo

Hoorn ontrent den tyd, dat dien oorlog

uitviel, staat maakte deze zyncdogter noit

zoo goed als ten einde was, na 't Vader
land, waarschynelyk meer om zyn huwe-

ondernemen moest.

meer te zullen zien) die smertelyke tocht
Zyn Ed. quam behouden in ’t Vader¬

lyk en de naauwe maagschap weder tusschen de twee eerste hoofden van Indien,

land , kogt tot Amsterdam een schoon huis

dan wel om ’t quaad keuren van dien oor-

op de Heeren-gragt; dog leefde niet lang

log, ontboden hebben.

er na, alzoo hy daar buiten zyn rechte

Het is echter wel af te nemen, dat,
zoo ’t over dien oorlog geveest is, de Hee-

lucht-streek was,

ren zeventienen zoo veel redenen niet ge

en wierd aldaar met geen statie ter wereld

had hebben, om dien Heer daar over ee

nigzins qualyk te handelen, alzoo die hen
veel voordeels heeft aangebragt, te meer,

dewyl die voor zyn Edelheids vertrek zulk

Zyn Ed. stierf den 21 Febiuary 1711

’s avonds maar met lantaarnen begraven, en

n een graf gelegt, dat hy zelf 1a dagen of
3

wcken te voren had wezen uitkiezen.

Mevrouw zyne weduwe is den 27 No-

een gelukkig einde genomen heeft. En

vember 1712 met de Heer Mr. Kornelis

keurden zy dien oorlog quaad, zy hadder

Bois van Waveren, in zyn Ed. leven Heere

dat maar na Indien te schryven, dat, my-

van Leusden, Hamersveld en Donckelaar.

nes wetens, noit geschied is.

Schepen en Raad der stad Amsterdam,

Terwyl dit werk van Pangerang Depa¬

mitsgaders Bewindhebber van de WestIndische Maatschappy, hertrouwt.

ti Anom zwevende was, is 'er veel beweging tusschen den Koning van Bantam,
en haar Edelheden, over de vaststelling
van den Erf-Prins aldaar by zyn leven

len, als deze Heer, geweest is lk heb

met goedkeuring van haar Edelheden, ge-

gezien , dat zyn Edelheid in zekere Cou-

lyk 'er ook verscheide Heeren Raaden na

rant op 100 ionnen gouds geschat wierd,
en hoewel men al meest ten naasten by

Bantam , en ’er ook een t’zamenkomst tus-

Ik geloove niet, dat 'er oit een Land-

voogd van Indien van zoo groote midde-

schen zyn Edelheid en dien Vorst in Au-

in Indien weet, met wat voor een hoold-

gustus 1708 voor die stad, geweest is, een
zaak, die wy bevorens reeds breeder aan-

zom iemand na ’t Vaderland vertrekt, moot
ik cchter bekennen, noit iemand gespro-

gehaald hebben.

ken te hebben, die dit heeft durven be-

In de maand daar aan quam de afgezette Javaansche Keizer, Pangerang Depa¬
ti Anom, den 6 September op Batavia,

grooten, of die ook den grond van den

schat, die deze Heer (buiten allen twyffel)
bezat, heest konnen peilen. Wy vertoonen

die zich ontrent den vergiffenis-brief, van zyne af beelding in de plaat gemerkt B B. P.

dezen Opperlandvoogd (zoo by niet beter

Ik heb ook dezen Heer met dit gerinig

wist) verleend, zeer leelyk misleid, en (ge¬
lyk wy getoont hebben genoodzaakt vond,
om kort daar aan met zyn wyven, zoo-

vers willen verceren :

nen, en verdere stoet, als een gevangen

Om Heer en knegt te zaam in ’t Oosten te

van staat na Ceylon te gaan.
Meer zaken vielen ’er onder zyne Re-

doen bloejen
Wat helpen diensten, of dat m'anderen dee

geering niet voor, dan dat hy, dien oorlog

volslagen en zeer gelukkig ten einde gebragt hebbende, eindelyk tegen zyn wil
en dank besluiten moest na ’t Vaderland te
gaan.

Voor zyn vertrek ruilde hy ’t Eiland Edam met de E. Maatschappy, tegen een

Hier rust van HOORN, een man
weergadeloos in naam

groejen :
Wat helpt het blaazen in het Oosten van
de Faam,

Wanneer m'hem dog belast in weerwil op te
komen.

Tbestier wierd hem voor al zyn diensten afgenomen.

F. V.
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VAN DE HEER
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M. ABRAHAMVAN RIEBEEK.
Eze Heer is de agtiende Opperland- het glippen liet, zoo dat veele met veel

Het leven
van de Heer
Opper¬

voogd van Nederlands Indien ge-

weest.

grond zeiden, dat zy liever den Heer van

landvoogd

Riebeek, dan den Heer van Hoorn, wil-

Abraham

den te vriend hebben.

van Rie-

peck.

Hy was een Afrikaan van afkomst, en
is den 18October 1653 aan Kaap der goe¬

Zyn Ed. was ook geen man, die van gede Hope geboren, alwaar zyn vader, de schenken hield, wyzende alle lieden, die
Heer Johan van Riebeek, te dier tyd het daar mede quamen, af, betoonende gansch
eerste Hoofd van die nieuwe volk-plan- niet baatzugtig te zyn, gelyk hy ook noit

ting was

In zyn jeugt na ’t Vaderland gezonden
zynde, en zich daar in de regten zeer wel

voor een Heer van groote middelen gehouden is.

Hy was een groot liefhebber van paar-

geoeffend hebbende, is hy een zeer erva-

den, maar dat is hem Ao. 1706 eens

ren Rechtsgeleerde geworden.

zeer qualyk bekomen, wanneer hy op

Ontrent 23 jaren oud zynde, voer hy

een jongen Arabischen hengst, tegen

Ae 1676 van de Kamer Enkhuizen als On-

den raad van alle zyne vrienden, uitreidende, maar pas buiten ’t kasteel (zoo
als hy een van de merrien , die voor de koets

derkoopman in dienst der E. Maatschappy

uit, quam in May 1677 op Batavia, trouw:
de kort’er aanmet Juffrouw Elizabeth van van een ander Heer van de Hooge RegeeOosten, en wierd den 2 Augustus 1678 ring waren, bespringen wilde) door den
als Lid in de Raad des Gerichts, boven zelve agterover geworpen, en op de borst

’t gemeen getal der Leden, aangenomen al vry zwaar (gelyk ik
dat hy tot Ae. 1684 waarnam , wanneer hy gequetst wierd.
De Heer, die in de
Geheimschryver van zyn Edelheid Camphuis wierd.

Dit ampt nam hy met veel roem tot Ao
1690 waar, en wierd toen buitengemeen
Raad van Indien, en ’t jaar daaraan, by
’t aftreden van de Heer Campnuis, en't
optreden van de Heer van Outhoorn, ge-

op zekeren tyd zag)

koets zat, dit werk

ziende aankomen, sprong 'er ten eersten
uit, en ontquam ’t gevaar, dat hem dreigde ; dog de Heer van Riebeek een weinig

in een naburig huis gegaan, en beschaamt
zynde, dat hem dit overkomen was, reed,
om te toonen, dat het niet veel van belang

meen Raad , dat hy bleef tot A°. 1703, was, na zyn tuin, en quam daar na met
wanneer zyn Ed. den 7 Juny wel alge- den zelven hengst weder; dog dit hield
meen Bestierder van den handel van Indien zyn Ed. naderhand al wat in huis.
Hy was een zeer stemmig Heer, die
gemaakt is: dog dat ampt is den 31 January 1704 eerst recht aan zyn Ed. door de

men byna noit zag lagchen, en gelyk hy

Heer van Hoorn opgedragen.
Terwyl zyn Ed. in die aanzienelyke post

man , en een groot voorstander van zyn

streng in't gemeen was, alzoo hield hy
ook zyne kinderen zeer streng, en al wat
te onderdanig op zich zelven.
Hy reed zeer veel naeen stuk lands, dat

vrienden, in zoo verre te zyn, dat, zoo

zynEd. 7 of8 myl buiten Batavia had,

was, heeft hy mede betoont een wakker

Tanah Abang, dat is, Roode Aarde, gehy iemand zyn woord gaf, men verzekerd
kon zyn, dat ampt te zullen hebben, al- naamt , hebbende dan gemeenelyk een
zop hy zeer styf op zyn stuk stond, en Calvacade van ettelyke slavinnen, die op
de zaak, diehy voorstelde, met veel kragt Ezels reden (dat niet onaardig stond) agvan redenen zoo sterk en onverzettelyk ter zich.
Na dat hy nu van Ao 1704 tot den 30 Die A-doordrong , dat geen van de Heeren
zyn Ed., alzoo hy al vry wat scherp was,

October 1709 dit ampt van algemeen Be¬ 1709 dis

wilde tegen hebben, welk sterk dringen stierder van den handel van Indien waar- wierd,
van dezen Heer al meenigmaal oorzaak ge- genomen had , wierd hy, by 't vertrek
weest is, dat de Heer Johan van Hoorn

van zyn zoon, de Heer van Hoorn, de

(die de moeite schuwde, en in ’t eerst in

agttiende Oppergebieder van Indien.
Hy was toen een Heer van 56 jaaren,

groote vyandschap met dezen Heer leefde,
en hem zeer ontzag) schoon zyn woord

kort van gestalte, matig van dikte, bleek,

aan dezen of genen gegeven hebbende, wat breed, plat, en rond van wezen, hebVy2

ben-
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A1709. bende kort grys en niet zeer dik hair, zyn-

NS DER
kerven kon, dat 'er die dood- zwakke Ae 1712.

de kort van neus, groot van neus-gaaten

Heer weken aan een van in zyn bed kon

tgelyk zyn Ed. ook wat door de neus sprak)

leggen. Ook was ’er niemand van de Hee-

langzaam van spraak, zeer levendig van
oogen, groot van verstand, zeer stemmig
en zedig in zyn gansch gedrag, en een ha
ter van alle pragt. Een braaf en wakker

ren, die hem daar een woord overzeggen
dorst, dan alleen de Heer van Zwol, die
hem, als hy zeker voorstel wegens dezen

man ; dog die een weinig te scherp en te

Heer in Rade dede, vlak uit, in plaats van

ant woord, dit zeide: Zyn Edelheid my

streng was. Zyn Edclheid kon zeer wel

aunkt dat 'er niets onbehoorlyker ter vereld

spreken, en niet minder net zyne mee-

is, als dai de Opperlandvoogd den tweeden

ning miet de pen uitdrukken, waar in hy

Heer van Indien zoo hakt en kerft in de

zeer weinigen zyns gelyk hadde. Dus was

tegenwoordigheid van alle de Heeren, dat
t
het zich zelve schaamt, en gelyk dat in

hy een zeer goed en uitsteckend politicq

dog ik heb zyn Ed. noit vooreen grootken- algemeen een schandelyke daad in zich zelner of voortzetter van den handel (dat egter hier in een Generaal vooral mede ver

ve is, alzoo dunkt my, dat die nergens
minder , dan in den eersten Raadvan gansch

eischt werd) van iemand hooren te bock

Indiën en aan niemand in dien Raad min¬

stellen. Hy was niet alleen zeer schert
tegen zyn minderen; maar zelf tegen zyn

der , dan aan zyn Edelbeid voega. Een

meerderen.

gewoon was te hooren; maar die hy nu

Deze scherpheid van aard, die over al

aal, die de Heer van Riebeck daar niet

egter van dezen Heer, dic zich niet vee

in doorstak, heeft hem veel moeite ook aan al zyn dringen en scherpheid gelegen
zelf met zyne mede-leden in de Hooge liet, verduwen moest.
Deze Heer en de Heer Chastelein, in

Regeering gebaard, daar ik veel gevallen
af zou konnen ter nederstellen; dog stap
die voorby, alzoo ik daar zomtyds dezen

’t vervolg ziende, dat het tusschen die

of genen mede ondienst doen zou, dat

de Hecr Douglas tegen de Heer van Rie-

ik daarom veel liever tragt te myden

beck veel te zwak was , boden zich tus-

om dat ik my, schoon ik zeer wel zou

schen beiden als bemiddelaars aan, en kre-

wec Heeren nog veel hooger liep, en dat

konnen, en die Heer 't wel dubbel aan my

gen het zoo verre, dat den Heer Douglas

verdiend heeft, niet in het allerminst over

de ondiensten, my door zyn Edelheid ge

zeide, zeer gaarne te willen verzoenen.
Zyn Edelheid liet zich eindelyk quasi me-

daan , wreeken; maar dit veel eer edel-

de bewegen, en men verzoende mer 'er

moedig, als een die my zelve daar in voor

daad; dog het gene ’er in Rade, en by
zyn Edelheid in ’t byzonder over die zaak

zoo verre bezitte, voorby stappen wil,
verzekerd zynde, dat alle onpartydigen dit

nu reeds ontworpen, en geschreven was,

in my pryzen, my dit tot eere duiden,
en dat dit myn werk ook veel luister by-

ter na ’t Vaderland gaan, gelyk het 'er ook

zetten zal.

Van dien aard is ook geweest ’t geval
toen de Heeren Raaden van ’t Gericht Ao

moest'er, zeide hy, buiten blyven, en echna toegegaan is; maar wat voor een opregte verzoening dit geweest zy , laat ik ieder
een oordeelen.

Gedurende zyn Edelheids regeering
1711 weigerden, of eigentlyk nalieten
gevolmagtigden, volgens zyn Edelheids zyn ’er buiten geen zaken van belang voorgevallen, waar in zyn Ed. eigentlyk de
last, na de vloot, die na ’t Vaderland vertrekken moest, volgens gewoonte, ter grootheid van zyn geest zou hebben konmonstering te zenden.

nen toonen.

Zyn Ed. schreef hier over na ’t Vader-

Het voornaamste, dat zyn Edelheid ver-

land, en die Heeren mede, maar zyn Edelheid zegepraalde, en wierd door de
Heeren zeventienen gerechtvaardigd in de

richt heeft, bestond in vyf of zes toch-

last, die hy her gegeven had.

In dit zelve jaar wierd in Holland by
die Heeren ook een besluit genomen, we

ten, het zy na de grenzen van ’t koninkryk
van Jakatra en Bantam, het zy na de
Zuid-zee ’tgeen hy al ten deele, toen hy
nog tweede van Indien was, verricht, en

gens ’t geen ieder een, uit Indien vertrek-

waar na toe hy ook een weg laten maken
en een dorp geplaatst heeft, om in weinig

kende, medenemen mogt, waar van wy

dagen bericht van daar, zoo daar ontrent

nader onder Ae 1713 (alzoo het toen eerst

in Indien quam) spreken zullen.

een schip vervallen mogt, op Batavia te
konnen hebben.

Zommigen zeggen , dat deze tochten van

Als deze Heer geen geschillen met de
Grooten had (dat echter noit ophield tot

zyn Fd. zeer voordeelig voor de E. Maat-

zyn dood toe) dan had hy ’t tegen dezen
of genen minderen gaande; maar met nie¬

schappy in velen opzichten zyn geweest
Voor eerst, om dat men nu een pikol

mand heeft zyn Edelheid meer overhoop

zwavel voor ryxdaalder krygen kon,ge-

gelegen, als met zyn tweeden, den Heer
Douglas, die hy in de volle vergadering
van haar Edelheden zoodanig hakken en

lyk men ’er nu al 200 bekomen had. Anderen zeiden, dat dit wel waar, maar dat zy
zoo zuiver niet, als 't behoorde, en dat
het
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P1712. het oost niet redelyk was de Javanen zoo, rust was, en de handel nog al zyn ou- A' 1711.
gelyk zyn Ed. dede, te dringen, om die

den Joop had, deden zich echter nader-

2 of 3 dag-reizen verre, voor zulken ge

hand, en voor al Ao. 1713, veel moeje-

ring loon, te komen brengen, dat hen, lykheden, zoo op Macassar en in Ternadie nu hunne hoofden moesten gehoorza

te, als ook weer op Passaroewan, en nog

men , wel eens oorzaak geven mogt, om

wel de zwaarste in Persien, en in’t Ryk
van den Mogol, op, in welk eerste Ryk

dat jok van den hals te werpen.

Andere weer, zeggen , dat men’t land de E. Maatschappy, door de onvoorrichin zyn binnenste, en in zyn grenzen, die tigheid van de Heer Directeur Makkare
hy net aanwees, eerst recht heeft leeren 5tonnen gouds nu verlooren had, en in
kennen, hebbende hy ook den Koning 't twecde Ryk door de dood van den Mo¬
van Bantam gedwongen een groot stuk

gol (gelyk wy dat onder de zaken van

lands af te staan, om welke reden ontrent Persién, en van Suratte breeder toonen)

die grenspaal een Vesting, en een wagt ge
legt is, behalven dat hy ook bezorgt heeft

een geschenk van dertien tonnen gouds, en
dertig duizend gulden, voor niet com zoo

dat een groot getal van onze weggeloope

te spreken) quyt was. Al te zamen zaken

ne saven, die daar door de Baniamze Groo-

die geenzins door nalatigheid, of eenig

ten aangehouden wierden, aan ons weer

overgeleverd zyn, dog de vrage is, ofdaar-

quaad bevel van zyn Edelheid veroorzaakt,
maar die echter in zich zelve de Heeren in

om de Opperlandvoogd Batavia zoo lang
verlaten moest, en of dit door anderen niet

’t Vaderland zoo voorquamen als zy lagen,
en hen in die omstandigheid (gelyk men

geschieden kon: Behalven dat zulke tog-

wel denken kan niet zeer aangenaam wa-

ten dien Heer ongemeen afgesloofd heb

ren. Daar by quamen nog eenige moeje-

ben, en niet, zonder het leven aan vet

lykheden op Padang, op ’t Eiland Sumatra, behalven dat in dit jaar ook dit na-

Javanen te kosten die hem , te paard mei

alle de zynen rydende, te voet volgen moe
sten) nog voleindigt zyn.
Dcze Heer is, voor al in ’t einde van

volgende besluit der Heeren zeventienen,
ontrent het gene ieder een na ’t Vaderland

medenemen mogt, te voorschyn quam,

zyne Regecring, niet zeer gelukkig ge- het welke van dezen inhoud was.
weest: want schoon nu in 't eerst Java in
Lyst van

Lyste en Reglement waar na een ieder uit Indien t'huis komende, in 't

goederen

A. 1698,
en Ae

2711 22n

ieder , die

na ’t Vader
land ver
1rok, toe-

gestaan.

medenemen van ’t getal en volumen van zyn bagagie, gelast werd zich preciselyk te gedragen, als mede de Fiscaals en anderen geordonneers , zich op het nacomen van deze , by het vertrek der schepen, naauwkeurig te informeeren, en ’t geen, of in groote , of getal, dit Reglement te buiten gaat, aan te houden , om daar mede gehandeld
te werden, volgens de ordres van de E. Maatschappy, dog ingevalle, niet tegenstaande
deze ordres , eenige meerder goederen of verderen omslag, als by dit Reglement uitge¬
drukt staat, by iemand in ’t Vaderland aangebragt wierde , zal al het zelve , van

wat conditie , of soorte , het mogie zyn, ten voordecle van de E. Maatschappy aan¬
gehouden worden , zonder dat in deze afgegaan werd van het 52 , 53 en 54 Arti-

kel, van den Artikel-brief, waar by gereguleerd is, hoe ieder bediende van de E

Maatschappy, van wat qualiteit hy zoude mogen zyn, zich ontrent zyn geild en mid-

r

delen , in de l'huisreize moet gedragen, als voor een
f

Kisten, lang ; voeten, hoog en wyt
voeten; dog vrouw en kinderen
mede nemende, 5 kisten.

Commandeur van de vloot, geen Raad
van Indien zynde.

2dito

van de groote als Matroozen kisten, dat is 4 voet lang 14 voet

hoog en breed.

8Fles-kelderen van 12 flessen ieder, of
iet anders van de zelve volumineusheid en zwaarte.

110 Potten Atsjaar of Tamarinde.

f3 Kisten lang en wyt als boven, dog

Opperkoopman,geen Commandeur zynde.

met vrouw en kinderen 4 kisten.
2 dito van de groote als Matrooze ki-

sten, dat is, voet lang, 4 hoog
en breed.

4 Fles-kelders van 12 flessen ieder.
6 Potten Atsjaar of Tamarinde.

Vy 3

3Kisten
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3 Kisten lang en wyt als boven.

1712.

Aet7I1.

I dito van de groote als Matroozen ki-

sten, dat is, 4 voet lang, 14 hoog

Sckiger—

en breed.

4 Fles-kelders van 12 flessen ieder.

6 Potten Atsjaar of iets anders daar in.

5 Kisten, lang en wyt als voren. Met
vrouw en kinderen 3 kisten.
2 Matroozen kisten, daar onder een

Predikant —

met boeken, dat is 4 voet lang 12
hoog en breed.
2 Fles-kelders
2 Potten

van 12flessen.

Atsjaar.

5 2 Kisten lang en wyt als boven. Met
vrouw en kinderen ; kisten.
2 Van

Koopman, of Kapitein.

de groote als Matroozen kisten,

dat is 4 voet lang, 13 voet hoog en
breed.

2

Fles-kelders van 12 flessen.

Potten Atsjaar of Tamarinde.

4

Kisten van lengte en wyte als boven.

s X

3 Fles-kelders van 12 flessen ieder.

Onderkoopman of Luitenant.

Potten Atsjaar.

2

sI Kist

:

Opper-Stuurman —

van lengte en breedte als boven

Matrooze kist.

2 Fles-kelders

van 12 flessen.

Potten Atsjaar.

2

f Kist van groote als boven.

Onder-Stuurman, of Assistent.

2
L.

Fles-kelders van 12 flessen.

2 Potten Atsjaar.

fiKist als boven.

Sergeant
Opper-barbier Pri

Ziekentrooster

rii

41Fles-kelder
L¬

van 12 flessen

Pot Atsjaar.

Kist lang 4x voet, hoog en breed
Derde Waak

N

2 voeten.

Pot Atsjaar.

Opper-Timmerman behalven de Timmermans-kist.

Hoog Bootsman
Schieman
Bottelier

Opperkuiper
Konstapel
Opper-Zeilmaker,

leder een kist lang 43 voeten, breed a voeten, en hoog gelyke a voeten.

Korporaal

Timmerluiden, behalven hun timmerkisten, die ten minsten 20gl. ter maand
winnen.

Hoog-Bootsmans-maat
Kok
Koks-maat -

Tweede Kuiper

Scheeps-Korporaal

leder een kist van 44 voeten lang, breed

1 voeten, hoog gelyke 14 voet.

Tweede Zeilmaker

Trompetter
Quartier-Meester

Konstapels-maat
Landspassaat

Tweede Chirurgyn
Botteliers maat

Jong
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1713. Jong Chirurgyn
Jong timmerman winnende minder dan
20 gulden ter maand
Jong Kuiper
Jong Zeilmaker

1713.

leder een kist lang a voeten, breed 13

inis

voet, hoog gelyke 14 voet.

Provoost

Bosschieters, winnende van 10tot 12 gul¬
den ter maand
Adelborsten

Jong Scheeps-Korporaal
Bootsgezellen winnende9 gulden

ter

ter maand, en daar onder inkluis.
Soldaten

leder een kist, lang 3; voet, breed i voet4
duim, hoog gelyke 1 voet 4 duim.

Aldus gedaan, geordonneerd en gearresteerd ter vergadering
van de zeventienen, de generale Nederlandsche Oost-

Indische Maatschappy représenteerende , binnen Amsterdum, den 24 July 1698.

In kennisse van my

E. SCOTT.

En het nieuwe den 30 October 1711 beraamd, en in Maart 1713 aangeschreven, be¬
paalde dit werk aldus nog nader.

Een Generaal of Directeur mogt mede nemen maar

Een Raad van Indien
dog met een huisgezin
Een Raad van Justitie

Gouverneus, en Directeurs

Kisten

Potten.

Fleskelders

18

12

16

10

12

16

12

met een huisgezin

Een Commandeur van de vloot

Matroozen kisten 13 voet

9

10

4

8

2

—

2rii

i

Een Opperkoopman

—

een huisgezin hebbende

Matroozen kisten

Een Schipper

4
2
3

Matroozen kisten

10
rim—

4

Pri

i

Pris

Prii

6—

Matroozen kisten

6

—

2—

dog met een huisgezin

6

—

I

Een Prcdikant

12
i

3—

2

Pris

2—

Een Koopman of Kapitein

2—
21

Matroozen kisten

4

Een Onderkoopman, Luitenant, en Vaan-

drig; dog alle vrye lieden na hunne
rang, en dienst

Matroozen kist

Pri

2

—

2

2

Een Opperstierman—
Pris

Onderstierman, Boekhouder, en Assistent.

Pri

ri—

1
12

Een Sergeant, Opperwondheeler, en
Krankbezoeker

Een derde Waak, en jong Assistentu
Alle de minderen tot Timmerlieden toe.

dog die geen 20 guld. wonnen

1

ii—

1A 44 voet I
dito.

12 34 voet.

Was onderteekend
E. SCOTT.
In’t laatst van Ao. 1713 was zyn Edel¬ gevaarlyke zwavel-bergen over moest,

heid weder op zulk een inlandsche tocht,
waar onder ’er waren, daar men den damp
niet tegenstaande hy reeds aan de loop en rook niet alleen had zien uitkomen,
ging, alwaar zyn Ed. verscheide zeer maar waar van de schoenen van zommige
Hee-
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Heeren verbrand waren, en door welkers

1715.

korst zommige van ’t gezelschap met een

DER

Hoedanig zyne lykstatie geweest is, kan Ao. 1713.
men uit dit volgende opstel zien.

rotang gestooten hadden. Men zei ook,

dat een van de ladders 180 voeten lang,
en reeds tegen een van die bergen, Ban-

Lyk-statie van zyn Edelheid de Heer Gouverneur

dong genaamd, aangebragt, in’t gezicht
van zyn Ed. afgebrand, en dat hy zedert

Generaal Abraham van Rie-

dien tyd zoo verzwakt was, dat hy, alzoo
zyn koorts toenam, en hy nu, niet meer
konnende ryden, door eenig volk moest

Batavia op den 17 Novem-

beek L. M. in 't Kasteel
ber 1713 s morgens ten balf

vier uuren overleden , en den

gedragen werden, besloot te rug te kee-

20 di10 ’s morgens na 7 uu¬
ren begraven zynde de sta¬

ren, waar na hy met een kleen vaartuigje,
daar zyn Ed. met zyn zoon, en pas een

tie begonnen ten 8, en geein¬
digd ten 10 uuren.

flesje wyn, 28 uuren, in groote koude.

in ’t uiterste gevaar van zyn leven, wegens roovers, kaymans, en andere onge-

1

De Borger-Ruitery.

vallen, zat, en onzeker, waar hy was

.

Het Vaandel Borgers van de Oost-zyde.statie.

omzworf, zynde van de troep, door toe-

doen van een verkeerden weg wyzer, afgeraakt. Ook had zyn Ed. in een andere

praauw de Heer Castelein, Directeur Ge
neraal, en de Heer Gobius in een derde,

by zich. Zyn Edelheid quam eindelyk

1715.

Het Vaandel van de West-zyde.

4 De Ruitery dezes kasteels opgevoerd
door den Vaandrig Vogel.
5 Het Vaandel militairen van de Nieuwpoort opgevoerd door Kapitein Didloff Blad

nog zeer gevallig te rechte, en den 19 Sep¬

6 Het Vaandel militairen van het kasteel

tember met een schip van Tandjong Poe-

opgevoerd door Kapitein Alexander

ra weder t'huis, zynde dood zwak gewor-

Zyn door

EnLyk-

Konstantyn de Pluys.

den door een dunne loop, en de koortzen,
daar op gevolgt.
Zyne ziekte nam dagelyks hoe langer

slepende mantels.

hoe meer toe, terwyl hy den 18 October

lange slepende mantel, dragende het cor-

dezes jaars 1713 zestig jaar oud wierd. Dit

net of de standaart.

Twee Trompetters te voet met lange
Kapitein Christiaan Trekmeyer met een

duurde zoo nog tot den 17 November

Twee paarden in den rouw, het eerste

wanneer zyn Ed. pas na half vier in den

met zwart laken, en het andere met zwart

morgenstond, en na 4jaren, en 17 dagen

fluweel bekleed, ieder geleid door twee

de E. Maatschappy als Opperlandvoogd

stalknegts met sjerpen, rouwbanden, en

van Indien gedient te hebben, quam te

een lange zwarte rok ter aarde toe.

sterven.

Tusschen beiden moet ik van dezen togt
nog zeggen, dat de Heer Castelein verhaal-

de, dat zy op een plaats geweest waren,
daar de lucht zoo koud, en de grond zoo

heet was, dat zyn schoenen, zonder dat
hy ’t nog eens voelde (konnende het van
de koude niet langer harden) van zyn voeten brandden, en de Heer van der Horst

Ornament-dragers, alle in
den rouw mêt lange slepende
mantels.

De Opperkoopman Hendrik haak Dirxzoon, houdende het Wapen.

DeOpperkoopman Harmannus vanSugtelen, met het helmet.

heeft my boven dien verhaald, dat het zoo

Kapitein Zacharias Gallard, houdende

koud op zekere plaats was, dat hy een
groote platte zilvere bier-kan vol mom en

de bloote degen met de punt om hoog
De Opperkoopman Abraham Schep-

kleen bier dede, biedende een van die

moes, voerende de wapen-rok.

Soldaten die zilvere kan, zoo by ze, niet

De Opperkoopman Govert van Wyngaarden, met de handschoenen.

tegenstaande de groote koude, uitdrinken
kon, tot een geschenk aan; dog niemand
kon het doen, zoo kil-koud was hetdaar,
en by dag was het ondragelyk heet; zoo
dat die reis veeler menschen leven had kon¬

nen kosten, zoo zy langer geduurd had.
Zyn Edelheid wierd den 20 zeer state-

lyk op 't Hollands kerkhofbegraven. Van
den Zeevoogd op de Reede wierden 17,
van den Onder-Zeevoogd 15, van den

Schout by nacht 13, en van alle de schepen (uitgenomen die na ’t Vaderland geladen waren) 3 kanon-schooten gedaan
van ’t kasteel wierd al ’t geschut logge-

brand, en verder op de buiten-posten gelast ieder s schooten te doen.

De Opperkoopman Hendrik Huisman,
voerende de spooren.

Kapitein Joost Michielszoon Wilstede

houdende de degen in de schede met het

gevest om hoog.

Hier op moeten volgen
De Koetzier van zyn Edelheid, Daniel
Gerard Klein, meteen sierpen rouwbant.

Het lyf-paart van zyn Edelheid met
zwart kroon-ras omhangen, en een zwarte sluyer, geleid door den Koopman

Isaak Marmer, en den LuitenantJa¬
cob
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A1713. cob Appeldoorn, beide met lange man-
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Borgers.

tels.

Nog een paart, met dito, geleid door
Adriaan Breving.
De Hofmeester, Michielszoon Dubbels, met de lange mantel.

Ingelyker voegen de Domesticquen

Kornelis van Hamme.
Jan Adolf Meentze.
Hendrik Wildeland.

Gerrit Zwart, en Willem Mulmeester,

Harman Sluiter.

alle agter den anderen.

Adriaan Leenhouwer.

Vier Helbardiers van zyn Edelheid zalt.
twee aan twee achter den anderen, met

Slipdragers.

sierpen en rouwbanden, mitsgaders hunne
helbaarden agterwaard.

De Luitenant Kryn Haasbroek in het

harnas met de regiment-staf

De E. Ferdinand de Groot, Ontfanger
generaal.
De E. Antoni Valkenier, oud eerste
Opperkoopman dezes kasteels, en geëli-

Voorts het lyk met een zwart fulpe
kleed overdekt, werdende gedra-

gen door de volgende, als
Dragers (dog nota, de baar zal onder t
kleed gedragen werden door veertig
Timmerlieden, die ook de kist in 't

graf zullen moeten nederlaten, zonder
dat daar toe eenige slaven zullen mo

gen gebruikt werden.

geerd Commandeur der Retour-vloot.
De E. Johannes Mullerius, eerste Op-

perkoopman dezes kasteels.
De E. Johannes Pieterszoon, tweede
Opperkoopman dezes kasteels.

De E. Hans Fredrik Bergman, Zergeant Major.

De E. Wessel van Neerkassel, Commandeur, en Equipagie meester

De E. Adriaan de Visser, Visitateur generaal.

Kapitcin Jacob Palm.

Kapitein Christiaan Hollyzer.
Kapiteim Jan Jurgen de Roode.

De E. Philip David van Uchelen, OudCommandeur van Gale.
Achter het Lyk.

De Luitenant Aarnout van Hoon.
Koopluiden.

Twee Helbaardiers van zyn Edelheid,
met sjerp en rouwbanden, de helbaarden

De Koopluiden Lahourdette, Chaste

agterwaard dragende.

lein, en de Radder, benevens den

Luitenant van Rloon zullen ook toe-

Voorts de vrienden, en naaste bestaande.

zien, dat alles met de lyk-liatie in

goede ordre opgeroepen werd ,en uit

het kasteel gaat, ten welken einde

hen zullen moeten verdeelen op ver
scheide plaatzen, zoo binnen, als bui

De E Johan van Riebeek.
De E. Kornelis Hasselaar.
De E. Arnoldus Abeleven.

De E. Gerrit van Oosten.

De E. Johannes Everhard Verschuur.

ten het kasteel.

De E. Jan Fredrik Gobius.
Joan Auwer.

Roelof DiodatyAbraham Labourdette

Andries van Houten.

Adriaan Oost-wald.

Twee Helbaardiers voor uit.

Zyn Hoog-Edelheid de Heer Christoffel van Zwol, Gouverneur Generaal
van Nederlands India.

Jacob Radder

Walraven de Lely
Jeronimus van Dilsen
Jacob van Loo.
Antoni Chastelein.

Zyn Hoog-Edelheid de Heer Willem
van Outhoorn, Oud-Gouverneur Gene-

raal van Nederlands India.
De E. Heer Abraham Douglas, Directeur Generaal van Nederlands India

Schippers.

De E. Heer Kornelis Chastelein, ordinaris Raad van India.

Harmannus Schut.
Jan Wynants.

Pieter Koster.

Ary Turfkloot.

Jacob Regenboog.
Pieter Prop.

IV. Deel.

De E. Heer Mattheus de Haan, ordinaris Raad van India.

De E. Heer Frans Kastelein, ordinaris
Raad van India

De E. Heer Laurens Tolling, ordinaris Raad van India-

De E. Heer Hendrik Zwaardekroon,
extraordinaris Raad van IndiaXX

De

L E
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De E. Heer Pieter Roozelaar, extra1715.
ordinaris Raad van IndiaDe E. Heer Theodorus de Haze, ex-

NS

DER

Fredrik Brommer, Baas van de Wapen-4 1713.
kamer.
De Luitenant Abraham Laffont.

traordinaris Raad van India-

De E.

an Harmenszoon vander Burg.

De E. Heer Samuel Timmerman, extraordinaris Raad van India.

De E.

acob Torant.

De E.

ieter Andrieszoon Torant.

De E. Heer Jacob Faas, extraordinaris
Kaad van India-

De E. Heer Joan Kornelis d’Ableing,
extraordinaris Raad van India-

De E. Heer Joan Ableven.
Monsr. Pieter Berkman.

Monsr. Jan Christoffel Torant.

Pangerang Poerabaja.

oeda de Ningrat, en

Pangerang

Pangerang Sangiang.
De eersteKapitein

Kapitein Zacharias
De
Bintang.

Monir. Reinier Berkman.

Monsr. Reinier Overtwater.

De Kapiteinen der Mar-

Monsr. Joan de Ruisser.

dykers, of Inlandsche Borge-

Monst. Mattheus de Ruisser.
Monst. Antoni Pieterszoon.

De Heer Balthazar Cojet Oud-Gouverneur van Amboina.

alle met lan

ryen dezer stede, te weten :
ambert Jacob-zoon.

ge mantels

Nicolaas Michielszoon.
Pieter Antoniszoon.

De Heer Jan Jacob Erberveld, Oud-

Diogo Janczoon Slcem.

Gouverneur van Macassar.

De Heer Willem Six Oud-Gouverneur

Isaak Willemszoon.

Picter d’AImeida.

van Malakka.

De Heer Joan vander Nipoort Geheimschryver van haar Hoog-Edelheden.

der Maleyers Wan

Abdul Bagoes

De Chineesche Kapitein Tanboqua, be¬
nevens de Luicenant, en oude Boedclmee-

De achtbare Raad van Justitie dezes

ters, op hun wyze gekleed en georneerd.

kasteels Batavia nevens hunnen deurwaer-

De Macassaarze, Boeginceze, Balize,

der met ongedekten hoofde, dragende zyn Javaanze, en andere Inlandze Kapiteinen,
wapen en stok vooruit gaande, als mede daar onder begrepen der Amboineezen Ka¬
de Substituten der Officieren, de welke zig pitein Laxamana, en de Balier Goesti Bidouloe.
wederzyds moeten rangeeren aan de buiVoorts alle Kooplieden, Schippers,
tenkkant ontrent hunne meesters.
Borgers, Onderkooplieden, Assistenten,
Het Eerw. Collegie van Heeren Sche
Werkbazen, Mardykers, Baliers, Javaanpenen dezer stede met hunne bodens, insgelyks met blote hoofden, nevens hunne ze Officieren, enz. item een groote hoop
wapens en stokken vooruit gaande, als me-

der voornaamste Chineezen, en allerhande

de de Substituten der Officieren, als voren,

ingezetenen, en traffiquanten dezer stede,

wederzyds aan de buitenkant van hunne

dat een getal, en groote sleep van menschen

Meesters.

uitmaalete.

De Eerw. broederen Predikanten.
De Eerw. Heeren Weesmeesteren dezer

stede met hunne Bode vooruit gaande met
ongedekte hoofden.

Het Eerw. Collegie van Heeren Heem-

Dien zelven morgen vroeg ten 7 uuren
vergaderden haar Edelheden, om ten eerten over een nieuwen Opperlandvoogd te
preken, en by beslotene bricfiene te stemmen, en de Heer Christoffel van Zwol

raden met hunnen Boden vooruit, als vo-

wierd by de meeste stemmen (alzoo zyn

ren, bloots hoofds.

Edelheid 'er zeven, en de Heer Douglas

De Heeren Commissarissen van Huwe-

er maar vyf had) gekoren, en trad als ne-

lykze en kleene zaken, met hunne Boden

gentiende Opperlandvoogd van Indien op

vooruit, als voren ongedekt.
De Boedelmeesters van de Chineezen en

vreemde sterfhuizen met hunne Boden, als

voren, bloots hoofds.

Wy vertoonen zyne beeltenis in de plaat
C. C. P.

Ikt heb niet willen nalaten ook dezen
Heer Opperlandvoogd van Riebeek met

dit navolgende vers op zyne Tombe te verOuderlingen en Diaconen.

eeren.

De wak re RIEBEEK, die zeer wei-

De E. Nicolaas van den Heuvel, OudCommandeur van Jafnapatnam.
De E. Laurens de Vogel, Administra-

teur van ’s E. Maatschappy’s medicinale
winkel.

De Opperkoopman Salomon Storm.
De Opperkoopman Joannes Hertenberg.
De E. Abraham Douglas, Junior.

De E. Jan Pinket, Opper-Chirurgyn

van ’t kasteel.

nig zyns gelyk

Gezien heeft met de pen, en om iets uit te den¬
ken,

Dog ongelukkig in zich zelve zoo te krenken,

Enandtre , by die tocht na Java's Zuider¬
Ryk,

Legt hier beneden, waard een beter dood te
sterven,

Van al zyn vrienden zeer beweend, die hem
nu derven.

TV.
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Zyn Edelheids Gemalin stierf den 18 ren neef, den Heer Gerard van Oosten, opAa 1713.
°. 1713

May 1714, en dus niet lange ’er na, en zyne kinderen vertrokken nog in dat zelve

jaar na ’t Vaderland , daar zy behouden
quamen, zynde zyn jongste dogter aan ha-

HET LEVEN

Batavia getrouwt, de zoonby zyn komst
Heer van Bunschoten geworden, en Me¬
vrouw Bors van Waveren nu weer weduwe.

V AN

DE HEER

OPPERLA NDVOOGD

CHRISTOEP ELVANZWOL.
MEze Heer is de negentiende Opper- Zeeland (zoo men my bericht heeft) haal-

Het leven

L landvoogd van Nederlands Indien

den het voor de Heer van Zwol met de

en een Amsterdammer van geboorte ge-

grootste billykheid ter wereld over, gelyk

van de

Heer Op

pedand-

weest.

Hy voer Ao. 1683. van Amsterdam met

2911

Christoffel van

L70l.

het schip de Anna, als Assistent uit, en
geraakte ten eersten in de geheime schryfkamer van zyn Edelheid Camphuis, on-

hy ook daar op den 18 May 1715. voorgesteld is.

Zyn Edelheid was, toen hy dit ampt
aanvaarde, 51of 52 jaaren (na gissing) oud,
kort van gestalte, mager, bleek , dog wel

der welken hy , door naarstigheid, en besneden van aangezicht, kort en rond

naauwkeurige opmerking op alles, in het
kort zoo verre geraakte, dat hy Ao. 1690.

van wezen , zwart en zeer levendig van
oogen , bruin van verw grys van hair,

eerste Klerk, en Koopman in September
1691, en Ao. 1695. Geheimschryver pro-

zeer nedrig en stemmig van gewaad, maar

visioneel, gelyk hy dat werkelyk in Au-

gustus 1696. onder de Heer van Outhoorn

en krachtig van styl, in het minst niet
baatzugtig nog inhalende ; dog zeer gezet

wierd.

op den dienst van zyn Heeren en Mee-

Hy nam dat Ampt tot Ao 1700. met veel
sof waar, zynde een zeer net en naauw-

een Heer van groot verstand, zeer kort

sters, waar in hy ook niemand oit ontzag,
gelyk hy daar van een klaar bewys gaf,

keurig man in alles, dat hy opstelde, en wanneer hy alleen in Rade van Indien het
wierd in dat zelve jaar buitengemeen, en afzetten van Pangerang Depati Anom af¬
Ao. 1702. (volgens schryven der Heeren

keurde , en zyn gevoelen daar over aan-

zeventienen/ gemeen Raad, dat hy echter,
schoon de Heer van Outhoorn nog met

teekenen dede.

afging, als 7 Raad (buiten gewoonte

Hy was ongemeen doordringende van
oordeel, zeer vaardig en net terpen; dog

bleef, nemende toen niet alleen zyn eigen
post in ’t beschryven van deze of geene

heb zyn Ed. noit voor een man van groote bequaamheid ontrent den handel gekend,

Landvoogdy, maar ook nog wel verscheide posten van deze en gene zwakke

dat ook aan zyne middelen (die niet zeer

Heeren waar.

By het vertrek van de Heer van Hoorn
had zynEd., als oudste Raad tot het ampt

Die dit
Ao 1713
wierd.

groot waren wel te zien was, alzoo hy

zich daar mede zeer weinig bemoeide, vergenoegende zich met de voordeelen, die
hem zyn ampt op een billyke wyze gaf.

van algemeen Bestierder behooren op te

Voor en ook in zyn tyd waren ’er zes

treden; dog zyn Ed. was zeer onbehoorlyk
door bestel van zeker Heer voor by ge-

Heeren, van welke men zeide, dat zy den
ganschen handel van de Amfioen zeer on-

gaan, en de Heer Douglas, die ook in

behoorlyk dwongen, en met hun zessen

verre na by de Heer van Zwol niet tever-

alles op een vry onregtvaardige wyze op-

gelyken was , boven zyn hoofd als Di-

kogten: want alle de Schippers, uit Ben-

recteur Generaal van de Heeren zeventie-

overleden zynde, zyn Ed. van de 12 stem-

gale komende, wierden altyd verklikt, of
zoo niet, ten minsten gedwongen door deze lieden (die my meenigmaal genoemd
zyn) om een kist Amfioen voordie prys,
die zy hen boden ( welke hunne gedane onkosten niet goed maken kon) te geven, of

men ’er 7 kreeg, en dus den 17 Novem-

anders wierd hen verboden , die aan een

ber 1713. denegentiende Opperlandvoogd

ander te verkoopen, ja zy wierden anders
gedreigt , dat men die aanhailen zoude.

nen gemaakt.
Dit, hoewel zeer hart voor zyn Edel-

heid te verduwen, moest hy egter verzetten, ter tyd toe, dat de Heer van Riebeek

van Indien wierd.

Men zegt, dat 'er over de goedkeuring

Men zegt, dat deze zes door grooter Hee-

van dien nog vecle tegenstribbelingen in ren ondersteund, en daar door alle andere
de vergadering der Heeren zeventienen ge- vry-lieden belet wierden daar iets van te
vallen zyn, alwaar de Heeren van Amster- krygen.
Een van deze zes quam zyn Edelheid,
dam gaarne den Heer Douglas zouden door-

gedrongen hebben ; dog de Heeren van zoo als hy Opperlandvoogd geworden was,
veel
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veel geluks wenschen. Zyn Ed. bezag van Batavia, nacht en dag voor waakte, Aa 1713.
hem eens en tweemaal van naby , vra-

gende ook, als of hy hem niet wel kende,
na zyn naam , dien hy daar op noemde,

zich zelven geenen arbeyd, als zyn Edelheyd maar eenige dienst daar door toebrengen kon, ontziende, gelyk hy ook-

waar op zyn Edelheid zeide, zyt gy die

veel zaaken, die hy anders deze en gene

man, nu kenne ik u zeer wel, en dan zyt

minderen aanbeveelen kon, zelfs ont wor-

gy een van die zes, die den Amsioen, tot
nadeel van zoo veel Borgers, by ’t leven

pen heert, om te eer zyn heylzaam oogwit voor ’t gemeen hierdoor te bereyken.

By zyn tyd is de E. Maatschappy met
kogt hebt; dog ik zegu, al wat te voren den oorlog op Java, en ookkmet die op Maabar gedrukt geweest, en heeftook vergeschied is, dat is voorby ; maar draag
van myn voorzaat, zoo schandelyk opge-

zorg, dat het onder myne regeering niet

scheiue reizen groote schade by ’t verliezen

van schepen gehad, en egter zyn in zyn
geschiede : want daar moeten meer Borgers, dan gy met uw zessen, leven, en zyt tyd de Actien der E. Maatschappye wel 10
verzekerd, dat ik al ’t geen voortaan daar ten honderd na zyne op-reding gerezen.
Zeker Heer hier te lande heeft my verzeontrent zou mogen geschieden, zonder
eenige oogluiking straffen zal, weshalven ke-dvan een Bewindhebber zelf gehoord te

gy uwe makkers kond waarschouwen ; en

hebben, dat de Heer van Zwol in het eerste

draag ook zorg, van zoo veel voortaan by

aar van zyne Regeering wel tien millioen

die vreemdelingen niet te verkeeren, waar
van uw huis altyd vol is, alzoo dat al me-

meer, als de Heer van Riebeck, voor

de zoo glad niet, als by den vorigen Opperlandvoogd, gaan zou.
Die Heer, aan wien de Heer van Swol

zync Heeren en Meesters gewonnen had.

Onder het opperbestier van zyn Edelheid vonden haar Edelneden in de maand
van Maart 1717. goed, om de Chineezen

deze waarschouwing dede, was (zoo men met hunne Jonken op Batavia g-komen,
my naderhand bericht heeft) zeker te dwingen het Pikol Thee, daar zy 60
Heer van Coulster, die zyn werk maakte,

ryxdaalders voor eischten, en dat zy ver-

om dagelyks met deze en gene Engel¬ klaarden nn niet minder, om de zware
zen , die op Batavia verscheenen , te bodemery , te konnen geven, voor 4o ryxverkeeren, en die, uyt hoofde van daalders aan de E. Maatschappy, gelyk
dien sterken ommegang met de zelve, bevorens, over te laten, of dat zy anders
zeer verdacht was van eenigen verboden geen last zouden mogen breken.
Vermits nu dit laatste nog grooter schade
handel met hen te dryven , waar on-

trent hy van dezen nieuwen Heer Opperlandvoood met meer bescheydenheyd.

voor hen geweest zou zyn, kozen zy van die
twee quaden het minste, te weten,de Thec

alzoo zyn Edelheyd hem ordentelyk waar-

er voor te geven (dat zy tot hun groote

schouwde, behandeld wierd, dan mogelyk een ander Opperlandvoogd zou ge

schade deden) dog zwoeren te gelyk, dat 'er

daan hebben.

noit geen Jonken weer op Batavia komen

zouden, gelyk zy'er ook zedert niet weer

Men zegt ook, dat die schadelyke han-

geweest zyn, behalven dat ook de Keizer

del naderhand of zoo niet, als bevorens,

van China hier over zoo vertoornd was, dat

of ten minsten met meer omzigtigheyd,

hy ’s jaars daar aan alle de Chineezen, zyne
onderdaanen , en geen vaste ingezetenen
van Batavia zynde, op straffe van hunne

dan wel ten tyde van de Heer Opperandvoogd van Riebeck, gedreven, en
dat daar door allenskens bewerkt is,'t

rouwen, kinderen, en al hunne vrienden

geen zyn Edelheyd de Heer van Zwol daar
door beoond had, te weten, dat zig de

tot slaven te maken, na China opriep.
De schade, die de Ed. Maatschappy, en

zoete winsten, op den voornoemden han-

voor al Batavia, hier door geleden heeft,

del vallende; tot wat meer dan zoo wey-

gelyk mede alle byzondere en na het Va-

nige Borgers mogten uytbreyden.
Dus heeft hy, als een zeer schrander

derland vertrekkende vrienden , is ongeloovelyk groot geweest, behalven dat de

Staatkundige, zyn doorzichtig oog over

groote handel van die aanzienelyke stad

veel andere zaaken van gewigt laten gaan, daar door ook zeer afgenomen is.
Zy bragten uit China zeer veel goederen
waar op men by de vorige Regeering
met de allergrootste naaukeurigheyd niet tegen een redelyke prys, die de onzen nu
gelet scheen te hebben, en die zoo zagt
en ongevoelig hersteld, dat men veel reden had om daar over verwonderd te

zyn, en om zyn Edelheyd’s voorzigtige
wyze van behandeling in dezen in allen
deelen te pryzen , alzooer niets was,
daar hy niet met veel zugt voor de zaaken van zyne Heeren en Meesters, en te

gelyk ook met veel genegenheyd voor

wel eens zoo dier moeten betalen. Ook namen zy zeer veel goederen,en voor al peper,
van ons, waar af de bloote tol van inkomen

en uitgaan een groote somma bedroeg. En
de handel met de t'huisvaarders is daar door
veheel en al den bodem ingeslagen, waar door

de ingezetenen van Batavia, schoon al geld
hebbende, er niets mede konnen winnen.

Zyn Edelheid moet geen vriend van de

den welstand der byzondere Ingezetenen Heer Zwaardekroon geweest zyn, alzoo
hy
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1715. hy dien gedurig van honk, dan na Java, Van de allerlaagste trap tot de hoogste wist te er712.
en dan weer na Malabar, als Veld-Heer

wilde hebben, die egter geen zin had, om
op een van beide die togten te gaan, waar
mede hy zekerlyk dien Heer tot zyn vy-

and gemaakt, en zyn huisgezin geen dienst
gedaan heeft, gelyk ik geloove, dat zy dit
na zyn dood wel gevoeld hebben, zoo zy

’t nog niet gevoelen, zoo men my berigt

klimmen

In ’t Oosten opeen tyd, dat zich daar aan de
kimmen

Veel wolken toonden , van een ieder zeer
gevreeft.

Wie zogt, gelyk als gy, de winst der OpperHeeren

Of hunne schat-kist zoo behendig te vermeeren.

heeft.

F. V.

Het eenige anders van belang onder zy-

Den 13 dito, zoo als zyn Edelheid overne regeering voorgevallen, is, dat den
oorlog op Malabar, by een goed verdrag leden was, wierd ’er in Raade van Indien
met den Samoryn Ao. 1718 geëindigd, en veel beweging ontrent het kiezen van een
dat ook den geld- en mensch-verslinden-

den oorlog op Java, door ’t veroveren van
Soerabaja, in zulk een staat gebragt was,
dat men daar van niet veel quaads meer te
vreezen had.

De Heer Castelein, hoewel een wakker

Heer, weigerde dit, onder voorgeven van
tot deze bediening niet bequaam te zyn.
De Heer de Haan, een zeer bequaam

In dat zelve jaar is zyn Edelheid, na Heer, schoof dit wegens zyne hooge jaa-

zyn dood
A1718

nieuwen Opperlandvoogd gemaakt.

een zickte van ontrent maanden, en na ren, al mede van den hals, en de Heer

de E. Maatschappy vyf jaren, min vyf da-

Zwaardekroon, mede een byzonder be-

gen, met veel yver,en tot hun groot voor- quaam Heer, weigerde dit al mede ettelydeel (hoewel tot nadeel der byzondere lieke reizen, zoo dat te dier tyd het Opperden) gediend te hebben, den 12 November gebiederschap van Indien, om zoo te spreoverleden, en den 26 dito zeer statelyk be-

ken, gelyk als te grabbel geworpen

graven. Wy vertoonen zyne afbeelding

wierd, zonder dat 'er iemand van de Heeren was, die ’er zin in had, om ’er een

in de plaat D. D. P.

Ik heb niet konnen nalaten dezen Heer, bod na te bieden.
dien ik zeer wel gekend hebbe, mede met
dit vers op zyne Tombe te verceren.

Dit stond dus al eenigen tyd, tot dat de
Heer Zwaardekroon, ten derdemaal zeer

ernstig daar toe verzogt zynde, heteinde-

Owakkere van ZWOL, die door uw
groote geest

lyk aannam, en twintigste Opperlandvoogd
van Indien wierd.

HET LEVEN
VAN DE HEER
OPPERLANDVOOGD

HENRIK ZWAARDEKROON.
Het leven

7

Eze Heer is de twintigste Opperland-

Lvoogd van Nederlands Indienge-

Hy was te dier tyd (na gissing) ontrent

23 of24 jaar, en wierd van zyn Ed. als
Opperweest; voerende ’t oppergezag in dat be- Geheimschryver gebruikt, welk ampt hy
landvoogd roemd Batavia, dat een zwaard door een tot zyn Hoog-Edelheids dood (te weten
van de Heer

Henrik

Zwaarde

kroon¬

kroon of krans tot cen wapen voerd, even- tot den 15 December 1691) waarnam.

eens als zyn Edelheid, als’t ware ten voortee-

Ao. 1694 heb ik zyn Ed. als Opper-

ken , dat eens een Heer Zwaardckroon daar koopman gekend, zynde toen een van de

over gebieden, en dat hy het zwaard met

braafste jonge Heeren van Batavia, en by

zoo veel roem en luister voeren zoude, dat

de aanzienlykste Juffers te dier tyd in zul-

hy waardig zouzyn met een kroon of krans

ken hooge agting wegens zyn fraeje gestal-

van eere beloont te werden.

te geweest, dat zekere jonge Juffer, by

Hy is een Rotterdammer van geboorte,

welke zyn Ed. voor zeker aanzienelyk

quam Ao. 1684 uit, onder de Heer Henrik

Heer (zoo men toen zeide) 't huwelyk verzocken quam, hem vlak uit zeide, dat zy
om redenen geen zin in dien Heer, maar
zoo veel agting voor zyn Ed. had, dat indien hy voor zich zelven spreken quam,

Adriaan van Reede, algemeen Commissaris, of gevolmagtigde van de Heeren zeventienen, om Ceylon, Bengale, Choromandel, en Suratte te gaan bezoeken
en daar na te vorschen, of ’er alles orden-

telyk toeging.

zy aanstonds wel weten zou, wat daar op
XX3
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te
antwoorden;
en
dat
zy
ondertusschen
tavia, en voor de E. Maatschappy zyn zou- 4e 1710.
1715.
zyn Ed. wel voor een van hare twee gevol de, en ’t geer ik hope, dat zyn Edelheid
magtigde gebruiken wifde, om te gaan on- uitwerken mag; en men voegde 'er by, dat
derzoeken,ofdienHeer ook zoo van lichaam

als men daar van zeide, gestelt was, waar

zyn Edelheid dit wilde doen op zulken
wyze, dat hy daar door niets van zyn

van toen by myn aanwezen op Batavia (al-

zyde, en van zyn fatsoen zou behoeven te

zoo ik naderhand dien Heer zelf nog in

wagen, nog daarom eenige onkosten van

den huwelyken staat bevestigt heb) als wa-

wegen de E. Maatschappy te ondergaan,

re hy zeer mismaakt van gestalte, gespro-

twee zaken, die in den grond zeer goed
zyn, en waar van ik het gevolg verlange te

ken wierd.

In’t latste van Ao. 1694 is zyn Edel
heid eerst Gezaghebber, en wat later Bevelhebber van Jafnapatnam geworden, al-

mogen weten.

Zyn Ed. wierd Ao. 1720 voorgesteld,

en heest zedert dien tyd als een wakker Op-

waar by dit naaste eer-ampt aan dat van

berlandvoogd geregeerd, zoo dat zyn Edel-

den Landvoogd van Ceylon tot in Decem-

heid zekerlyk zeer veel tot het herstellen

ber 1699 waarnam, op welke tyd zyn

van veel vervallene zaken zal hebben kon-

Ed. Directeur van Suratte gemaakt is.

nen toebrengen; dog wat de weg na de

Zyn Ed. gaf ongemeene preuven van Zuid-zee betreft,door de Heer van Riebeck
zyn verstand en kennis ontrent de zaken gebaand, of het dorp aldaar, of wel de we¬
aldaar, zoo in opzicht van den handel gen na de grenzen van Bantam gemaakt,
als van de bestier-kunde.

de volgende twee Heeren Landvoogden

Hy bediende dit ampt tot Ao. 1703, en

hebben zich daar aan niets ter wereld la-

quam toen op Batavia, alwaar hy Geheim-

ten gelegen leggen, zoo dat die wegen we¬
der zullen toegegroeid, en alzoo onbruik-

schryver van de Heer van Outhoorn wierd,
blyvende dit tot den 4 Augustus 1704,
wanneer zyn Ed. door de Heer Johan van

baar, als bevorens, geworden zyn, indien ik de berichten, van daar hier over-

Hoorn mede als buitengemeen Raad van

gewaeid, geloove geven mag. Onder zyn

India, op goedkeuring der Heeren in het

Edelheid is ook dat gruwelyk verraad van

Vaderland, gevorderd is.

Zyn Ed. was dit juist op dien zelve tyd

Pieter Erberveld (waar van elders breeder
spreeke) ontdekt.

ook door de Heeren zeventienen gemaakt,

Ao. 1723 kregen wy bericht by schry-

zoo dat zyn Ed. het daarom ook bleef, dog

vens van den 20 Maart, dat, na de dood

die twee andere Heeren wierden zoo ras van den vorigen Keizer van China, en by
de verheffing van een nieuwen, nu wenog niet goedgekeurt.
Die dat

A1718
wierd

Zyn Ed. bleef dit tot Ae. 1715, betoo-

der ettelyke Chineesche Jonken op Batavia

zoo in ’t waarnemen van zyn post, ontrent

gekomen, en dat dus die oude zeer
voordeelige handel hier weder bersteld

de beschryving van de Landvoogdy, hem

was, ’t geen zyn Edelheid veel lof, en een

nende zich een zeer net en wakker man,

opgedragen, als in de vordere deelen van geheel nieuw leven in Batavia, en onder

zyn ampt, tot dat hy toen ordinaris Raad var

de lieden van de vaart gegeven heeft, waar

Indien wierd, van welk ampt zyn Ed den

by nu de Portugeezen van Macao, die hen
hier alles ten diersten aanplakten, volkomen gedaan hebben.
Wy vertoonen zyn Edelheids afbeelding
in de plaat E. E. P.

13 November Ao. 1718 (alzoo de twee
andere voorzittende Heeren dit ampt wergerden aan te nemen, en na dat daar drie-

maal toe verzogt was) als twintigste Opperlandvoogd van Indien optrad
Zyn Ed. was een Heer, toen hy Op

Gelyk nu onder zyn Edelheids bestier
ook de verdere vonken van den Javaan-

pergebieder van Indien wierd, van ontrent

schen oorlog uitgeblust zyn, alzoo heb-

57of58 jaren. Hy is kort en gezet van

ben wy op zyn Edelheids beeltenis ook

lichaam, en anders zeer wel gemaakt, grys

dit vers willen passen.

van hair, levendig van oogen, een man van

de wereld, zeer vlug, vrolyk van geest,
van een doordringend verstand, een groot

Hier ziet gy ZWAARDEKROON na
tleven afgemaald,

kenner en liefhebber van paarden, en, die
de fraeiste en kostelykste thuin buiten Ba¬
tavia, en in de zelve alles, wat men zeld¬

enRotterdammer,

zaam noemenkan, heeft, en die, zoo om
zyn fraeje plaats, als om zyn vriendelyken

Ten handel van Chinees; waar mede by
heeft gepraald
Tot dat het hem, als twet der vorigen, ge-

aard en ommegang, altyd daar als een kleen
Hof van de aanzienelykste Heeren en be¬

die de rust aan de Java¬

nen

Gegeven, en de wegheeft weten ook te baanen

lusien

dienden by zich heeft gehad.
Men zeide, dat zyn Edelheid voor had,
om den handel van China op Batavia, door
de Chineesche Jonken daar te lokken, weer

Mogt eindelyk met lof van zyn bestier te ru-

te herstellen, dat een groote zaak voor Ba-

Volgens de oerichten in October 1724

sien.
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Ae 1724. my ter hand gekomen, is deze Heer July of Augustus) eerst aanvang nemen A 1274
De Heer
Zwaarde.

kroon verlost.
De Heer de
Haan Gouvernieur

Generaal

gemaakt

Zwaardekroon op zyn Ed. verzoek, na
vyf of zes jaren bestierens, door de Hee-

zal.

ren zeventienen verlost,en de Directeur Ge¬
neraal, de Heer Mattheus de Haan, in des

zelfs plaats tot een en twintigsten Opper-

Wat nu de persoon en bequaamheden zyn Edel¬
van zyn Edelheid betreft, hy is nu (alzoc

heids goede hoeda-

hy Ao. 1663 geboren is) twee en zestigja¬
nigheden.
ren oud, van matige lange gestalte en dik-

landvoogd van Indien aangesteld; konnen- te van lichaam, bruin van oogen, en grys
de zyn Edelheid Zwaardekroon aldaar bly- van hair, ’t geen redelyk lang is.
Gelyk nu zyn Edelheid van tyd tot tyd
ven, of anders, zoo by dat goed vind, na
’t Vaderland vertrekken, ’t gene zyn Ed.

in zyne keure gegeven wierd.

om zyne verre boven anderen uitmuntende hoedanigheden en groote bequaamhe-

Edelheid is geboren tot Dordrecht; en

den, gelyk mede om zyne ongemeene naarstigheid en netheid in ’t vervaardigen van

van de kamer Rotterdam als jong Assistent,

alles, ’t geen zyn Edelheid, ’t zy van het

maar agt jaren oud, na Indien vertrok-

beschryven van deze of gene comptoiren,

Wat nu de Heer de Haan betreft, zyn

ken, en heeft zich altyd (gelyk in vorige

’t zy in het opstellen van andere papieren

tyden zyne neven, de Heeren Mattheus en

met een zeer keurlyken styl, van tyd tot

Elias van den Broeke) een groot patroon,

tyd te doen kreeg, tot alle de voornoem-

en voorstander van alle Dortenaars met een

de hooge en eerste bedieningen van staat
in Indien met veel lof opgeveizeld is, alzoo bezit zyn Edelheid een imborst zoo

ongemeene zugt en liefde (gelyk zyn E-

delheid tot nog toe doet) getoont te zyn.

cdelmoedig , zagtzinnig, gespraakzaam
lieftallig, vredelievende, goed-doende aan
een iegelyk (waar door ook zyn Edelheid
der, Adriaan de Haan, een aanzienlyk
Notaris, en braaf ingezeten der stad Dor- by grooten en kleenen als een vader bedrecht geweest zynde, met het voornoeni- mind is) en zoo behulpzaam aan allen met
de schip van Rotterdam als Onderkoop- een zeer oprecht hert, dat ik zonder eenige vleving bekennen moet in Indien geen
man aan.
Zyn Edelheid nam de reize den 26Oc-

tober des jaars 1671 met zynen Heer va-

Hy nam zyn huisvrouw Juffrouw Jo¬

Heer te kennen, die in opzicht van alle

hanna van Wyngaarden, nevens vier kin- deze hoedanigheden, en bequaam heden
deren, te weten, Joannes, Mattheus, Her- zyn Edelheids weerga of by den zelven
eenigzins te vergelyken is, in dezen my op
mina, en Catharina,mede, van welke zy.
ne huisvrouw in de Straat Sunda overle-

allen, die dezen Heer kennen, in alle op-

den, en op het Princen-Eiland begraven is.
De Heer Adriaan de Haan quam met zy-

regtheid beroepende, zonder dat ik geloove dat iemand het allerminste van dit myn

ne vier kinderen wel behouden op Bata-

opstel wegens zyn Edelheid eenigzins loochenen, of in twyffel trekken zal.
Gelyk nu de gelukkige keure der Hee-

via; dog hy stierf 17 dagen na zyne Gemalinne.

zyne ouders zoo kort aan malkanderen, is

ren zeventienen van zyn Edelheid tot Gouverneur Generaal van Indien zeer veel

de Heer Mattheus de Haan voornoemd

goeds, en iets groots voor haar Ed. Ed.

na Suratte gezonden, en in die directie in

Maatschappy belooft, alzoo wenschte ik

Na dit smertelyk en schielyk verliesvan

verscheide bedieningen geweest, en toen

van herten , dat ik zyn Edelheids beelte-

weder ezonder dat my die nette tyd bekend

nis by die van alle de vorige Heeren Ge-

is) na Batavia gekeerd, alwaar zyn Edel- neraals voegen konde, dog alzoo dit nu
heid mede in verscheide bedieningen van onmogelyk is; vermits wy die (na veel
de eerste rang gebruikt is.
vergeefze moeite by zyn Edelheids bloed¬
Zyn Edelheid is tweede en eerste Op- vrienden) zoo, als zyn Edelheid nu is,

perkoopman van ’t kasteel, mitsgaders Ge

hier niet hebben konnen vinden, beloven

heimschryver harer Edelheden, Ao. 1700.

wy egter daarom zyn Edelheid te zullen

kort na den anderen, Extraordinaris Raad

verzoeken, en ook doer zyne bloedvrienden alhier daarom te verzoeken, niet twyf-

Ao. 1704.Ordinaris Raad Ao. 1710,voorzit

Directeur Generaal van Ao. 1722 tot 1725

felende, of wy zullen ’t geluk hebben,
om dat aldus mede te bekomen, waar van

geweest. Ook was zyn Edelheid Co-

dan de lezer mede een exemplaar, ’t geen

ter van Schepenen Ao. 1705 tot 1722, en

lonel der Borgery van Batavia; dog wan- gemakkelyk hier kan ingelast werden, zal
neer zyn Edelheid dit wierd, is my onbe konnen bekomen
Wy hebben niet konnen nalaten om de
kend, hoewel my voorstaat, dat zyn Ed.
A°. 1712 en 1713 dit amptnog bekleedde. zekerheid van onze hope voor dien Heer
Als Gouverneur Generaal zal zyn Edel¬ hier in dit vers af te schetzen.

heid eerst Ao. 1725 (vermits dan de tyding,
van zyne aanstelling door de Heeren ze-

ventienen, eerst in Indien zal konnengebragt werden) konnen voorkomen, van

welke tyd zyne Regeering (zoo ik gisse in

De schrandre Dortenaar, weergad’loos in 't
beschaven

Van alles, in beleid, in yver, zagten
aard,

De
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V
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haar Edelheden bywoonen, de beschry

hier, de gaven

Zyn niet te treffen, dog de Maatschapp.
veel waard.

Geen grooter man heeft oit in meerder rust hei

der Raa-

den van In

vingen van de Landvoogdy, hen opgedra- dien.
gen, net opstellen, en in vergadering of
zyn tyd brengen, en voor al mede om an
dere vergaderingen, waar in zy als voor-

Oosten

Bestiera ; wat vader vist zyn kindren zoo te
troosten.

N

meest daar in, dat zy de vergadering van Hetamp

V.

zitters gewoon zyn te zitten, behoorlyk by
te woonen, en zorge te dragen, dat de
zaken daar wel bestierd werden, alzoo door-

Het ampt
van Dire-

cteur Ge¬
neraal, of
Algemeer

bestierder
van den

Naast den Opperlandvoogd is de alge

gaans een van hen zoo in den Raad des

meene Bestierder van den handel, gemee

Gerichts, als ook in die der Schepenen

nelyk Directeur Generaal genaamd , de

der weeskamer, in de vergadering der

naaste in rang aan zyn Edelheid, en de

Heemraden, en ook een als Politicq Com-

tweede van geheel Indien.

missaris in Kerkenrade, gewoon is te ver-

Geen lastiger ampt kenne ik in gansch

handel vanIndien,
Indien.

schynen.

dan dit, dewyl op dezen Heer de

Tusschen de gemeene, en de buitenge-

gansche handel van Indien rust. Men kan

meene Raaden is alleen dit onderscheid

niet het allerminste uit de pakhuizen, dan
op een ordonnantic-briefjen, door zyn Edel¬

dat de eerste in Raade van Indien (volgens

heid ondertekend, bekomen. Niemand

den 16 November) een besluitende, en de

van eenige rang of bediening kan op een

laatste maar een raad-gevende stem, behal-

schip komen, zonder zulken ordonnantie
Alle de voorraad voor alle Landvoog

besluit van haar Edelheden van Ao. 1663

ven dat de eerste ook 150 guld. ter maand
aan soldy meer hebben.

dyen, en buiten-comptoiren, moeten door

Dat zy Dingsdag en Vrydags ten 4 uu-

zyn Ed. bezorging derwaards werden af
gezonden, waar toe ook papieren behoo

ren vergaderen, geschied volgens een be¬

ren, die naauwkeurig nazien vercischen.

sluit harer Edelheden van den 11 October
1650.

Alle morgen ten 8 of q uuren staat het vol

Dit is wel het voornaamste, dat 'er van

volk voor zyn huis, van Schippers, As-

haar Edelheden, in 't gemeen, of in 't by-

sistenten, Onderkooplieden, Kooplieden.
enz. om ordonnantien te laten tekenen, of

zonder, te zeggen valt.

De naaste vergadering aan die van haar De Raad

om zyn Ed. te spreken, waar mede de
voormiddag henen loopt, zoo dat die Heer
dikwils van alle die bezigheden als ver-

Edelheden is die van den Raad van Justitie.des

zuft werd, waar by dan nog komt het by

besluitende stem in Rade van Indien heeft

woonen der gemeene, en buitengemeene

en negen Leden, die de rang naast aan haar
Edelheden, en zoodanige inkomens heb-

vergaderingen van haar Edelheden, om

Deze bestaat uit een voorzitter (die eer

gemeen Raad van Indien is, dog die geen

alles tot het verzenden van de schepen na
de comptoiren, en ’t nazien, zoo van de

ben, als wy bevorens hebben aangewe-

beschryvingen der byzondere Landvoog-

rens Tolling zynde, is dat voor zyn le-

dyen, als van de brieven, daar toe behoo-

ven; en heefteen groote magt in dien Raad.

rende, en daar heen geschikt, behoorlyk
te verzorgen, dat op zich zelven een zeer

zen. Deze voorzitter, nu de Heer Lau-

Zy kregen dezen Heer Ao. 171otot hun
nen voorzitter, en zyn in dat jaar ook on-

zwaar werk is, en in den drukken tyd (voor afhankelyk van haar Edelheden, in opzichi
al, als de Vaderlandze schepen vertrekken van de zaken des Gerichts, gemaakt, ge
zullen) wel tot diep in de nagt duurt, zon- lyk zy ook niet lang daar na, op hun verzoek, de zelve buiten-voordeelen, als de
der dat daarom de zwaarwigtige zaken van

dezen Heer een oogenblik mogen stil staan

Predikanten van Batavia, bekomen hebben

Voornamelyk staan de bedienden van

Wanneer deze Raad zyn aanvang nam,

alle de pakhuizen onder hem, en als hy hen

blykt my nergens; dog dat hy 'er al vroeg

den voet dwars zetten wil, kan hy hen veel
nadeel, en anders zeer veel voordeel doen

geweest is, is zeker en klaar uit de lyst der

voorzitters te zien. De Leden des zelfs
hadden wy hier gaarne bygevoegd; dog

Ik heb den tyd beleefd, dat de eerste Winkelier (een schoone bediening anders) zyn

hebben die niet konnen magtig werden,

ampt om die reden nederlei, schoon hr

zoo dat wy 'er hier na, nevens de lyst van

een gunsteling van den Heer Opperland-

de voorzitters van die vergadering, maar

voogd, en aan zyn Ed. al zeer na vermaag

zoo veel af opgeven, als ’er ons hier en

schapt was

daar voorgekomen zyn.
Dit is de hoogste Raad des Gerichts van

Voor alle deze moeite geniet hy nietan.
ders (buiten de soldy, en buiten-voordeelen, bevorens by ons aangehaald) dan de
eer van twee oppassers (gelyk alle Raaden

geheel Indien, tot de welke de zaken van

alle de mindere Recht-banken, ’t zy op

Batavia, ’t zy van alle de buiten-comptoi-

van Indien, als hy uit gaat, agter zich te ren, by appel gebragt werden, gewoon
hebben.

zynde mede, gelyk alle andere Recht-ver-

Het ampt der Raaden van Indien bestaat gaderingen van Indien, hunne vonnissen
vol¬

Ge

richts.

OPPERLANDVOOGDEN,

vorige tyden heb ik ’er 10of i gekend.

zen. Zy vergaderen Dingsdags en Zatur-

drie voorbeelden in myn tyd voorgevallen

Onder dezen is 'er Ae. 1694 een geweest,
die, ’t eens verkorven hebbende, binnen gebannen, en vast gezet wierd; dog zyne
verlossing door dit vers Ao. 1674 op alle de
Leden van den Raad gemaakt, verkreeg.

zyn, by welke hun vonnis in revisie getrokken, en door andere daar by gekore

Een onvolmaakte schets van dat volmaaktAardig

dags, ’s morgens ten 7 uuren.
Wat die
verricht

353

volgens de statuten van Batavia uit te wy-

De meeste zaken werden by dezen Raad

geheel en al afgedaan, hoewel 'er twee of

ne Rechrers weer overzien is.

ie wat tegen de E: Maatschappy in te
brengen heeft, moet het voor zyn vertrck na ’t Vaderland (volgens een besluit

Indiaasche Astre haar grond op hou

de Raaden

wen zal.
Geen

van haar Edelheden al Ao. 1639 den 17
Augustus, 11 November 1646, 21 Oc-

vers op alle

getal ,

Daar de

valk, die snelder ziet, als 't oog van

van Justitie

A. 1694.

Valkenier

Nog is hy steke-blinden ziet geen enkle zier

tobr 1650, en i November 1651, geno- Daar by als Regier zit, maar schoon hy
men, daar bank-vast maken, en inbrengen,
blindling wyst,
om daar uitgewezen te werden, of hy is Men vina geen reedlyk mensch, die niet zyn
daar na zzoo men zegt) in ’t Vaderland van
vyzen pryst.

Wie zag of kende oit Heyns, die (waar toe

zyn recht versteken, dat my echter zeer
wonderlyk voorkomt, om dat 'er redenen
konnen z n, die iemand beletten konnen

In hem geen zoon beschouwd van die ver-

zyn zaak in Indien aan te geven
Giften, geschenken, of gaven te ne

Daar 't Christenryk van waagd, en zegt dan

diend het veinzen : )

maarde Heynzen,

men , is alle vergaderingen, en Leden d’s

tot zyn voordeel,

Gerechts verboden; ook is 'er by haar E-

Dat hy zyn stam naastreefd in deugd, ver-

delheden den 18 Decenber 1654, en den
27 Nov mer 1657 beslonten, dat den

Zie Nieuwstad, die het quaad door straffen

stand, en ooraeel :

eed jaailyks daar op by de Leden zal ge
daan werden.

kanbeaisten,

En zoo het vuil in schoon, het schuim in goud

Dcze vergadering heeft Ao. 1711 hare
onafhankelykheid van haar Edelheden en

van den Opperlandvoog zoo verre zoeken uit te rekken, dat zy, op ’t bevel van
zyn Edelheid, niet zouden verpligt zyn
op de vaderlandze verrrekkende schepen

verwisten,

Streng daar het wezen moet; maar echter
steeds regtvaardig,
Een

ampt dubbel waardig

Daar Ketting 't recht bewaard raakt boos-

aan boord te gaan, om die (volgens gewoont te monsteren.

heid in de keten,

De deugd in 't hert geplaaist, het schelms daar

Zyn Edelheid van Riebeelt schreef er
over, en zy mede, aan de Heeren zeven

uit gesmeten,

Ofimmers van zyn kragt herooft : gelukkig

tienen, d’ g zyn Edelheid wierd gelyk

wy reeds gezegt hebben, in 't gelyk ge
st-ld, en aan oc Heeren Raaden des Ge-

richts geschreven, dat zy, schoon onaf-

land

Daar Keiting 't rest, aan ’t regt gekeitingt,
houd in stand.

Is Kleyer grys van kruin,en vry wat hooghe-

hankelyk van haar Edelheden in opzicht
van de zaken des Gerichts, egter volkomen

schut voor deugizaam zaad , zyn eer-

jaard,

Daar werd een frissegeestin 't oude hooft be¬

in alle andere zaken van haar Edelheden

waard :

bleven afhangen, en dierhalven ook verpligt waren voortaan op 't bevel van den

Die blinki nog daaglyks door in ’t regt na regt,

Opperlandvoogd de schepen te gaan mon-

Waar van dat vroomgemoed nog noit is af-

te spreken ,

steren.

(ok wierden hun te dier tyd verschei-

geweken.

Het masuniet genoeg, o schrandere ten Rhy-

de andere zaken, door hen van de Heeren
zeventienen verzogt, geweigerd.
De bedieningen van de twee Heeren Fi.

scaals die hunne betrel-king hier toe hebben, en over borger zaken mede zitten

ne l
Het

menschdom deugil te doen in koortzen,
ziekte, pyne.

Hebt gy de lauwer-krans van Febus eens verdient,

en die van den Gcheimschryver, zyn zeer Gy toond van Themis meë te zyn geen minder
aanzienelyk, en voordeelig. De twce eer-

ste mogen ok, zonder iets 'er voor te be

talen (gelyk ook de Baillu en Landdrost
cen koeis houden.

Voor dezen Raad werden de pleitzaken
niet door Advocaren; maar alleen door

Procureurs of Plcit bezorgers, behandeld.

vriend.

Het vriendelyk gelaat, dat Hochepied vertoond

Toond dat lieftaligheid hem in zyn boezem
tooond :

Noit was by straf of stuurs voor groot of klein,
maar egter

Zulke heeft men ’er nu nog zes ; dog in Daar ’t quaad doen straf verdiend, beuyst hy
IV. Deel.
zich een regter.

Yy
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Twas Dorderegt daar Zas in spraak wiera
een Romem,

Een Grick, en Redenaar; maar Dord was
al te klein

Voor zulk een grooten geeff, des ging hy voort
na Leyden,

Daur by bequaambeid kreeg voor Weeuw, en
Wees te stryden
Van Buitenhem, gezold op bulderende baren

Naar ’t goud-ryke Japan, verlaat dat moeilyk varen,

En zoekt zyn rust in 't Recht, dat by voor
Heer en Knegt,

Met de eige billykheid naar rechten recht be¬
slegt.

Van Outhoorn, die den dienst der Maatschappy gestadg

Beyverde onvermoeid by nagten en by daag,
Staat nu in d’eige dienst ten dienste van be¬
zwaarden,

Die by noit regt onttrok,maar steeds bun regt
bewaarden.

Geen Hollands lust-prieel , geen boomgaard
was zoo schoon.

Die Bogaard houden kon, by zingt een andre

N

s

DER

den van de E. Maatschappy zyn. Deze be¬
handelen alle de Gerichtszaken der Borgery
van Batavia, en alle schuldzaken, die bo-

ven de 8o of too ryxdaalders zyn. Ook
kan men niet, dan van een hooger somme, tot den Raad des Gerichts appelleeren; dog buiten appel doen zy zaken van
50 ryxdaalders af. Zy dragen ook zorge

voor alles, dat de welstand van die stad
en de Borgery betreft, kiezende ook de

bestierders van deze en gene stads-huizen
den I Juny.

De Leden van deze vergadering, die
borgers zyn, trekken jaarlyks ao ryxdaalders mantel-geld, en dan maandelyks nog
wel 30 of 40 ryxdaalders aan buiten-voordeelen.

Zy werden uit een nominatie van 14,

den 30 May (zynde de dag van de vero-

vering, of liever van de grondvesting van
Batavia) door haar Edelheden gekoren, en
’s namiddags aangesteld, vergaderen ’s maan¬

dags, ’s woensdags, en vrydags ten q uu-

ren, en zyn gewoon hunne vonnissen voor
’t Stadhuis uit te doen voeren.

Hun Geheimschryver heeft een schoon,

toon,

En wil , om door zyn geest de Regt-bank te
onderschragen,

En lyf en leven graag op holle baren wagen.

en zeer voordeelig ampt, dat wel op

5 of 6ooo ryxdaalders ’s jaars geschat
werd. Ook staat de Baillu, en Land-

Noit Buis zoo vol gepropt met kostelyke schat,
Als deze Buis alleen torst in zyn herssen-vat.

drost (twee ampten van aanzien, en veel

Hy is dng Themis zoon, zy is zyn eige moeder.

ze vergadering. Daar plagten twee Landdrosten van Ao. 678 tot 168; te zyn. Hy
heeft ook een geweldige, en die8 of 10

Dus werdeen voedsierling zyns voedsiers be¬
ste hoeder.

Zie bier een tafereel van die gansch agibren

oordeel) met hunne bedienden, onder de-

dienaars, of kaffers, onderzich, volgens

’t besluit van den 19 Augustus 1672.

Raud,

Met hoofd, en tweede hoofd, mitsgaders verdre Leden

Die dagelyks hun tyd, hun zweet, hun geesi
besieden

De vierde vergadering is die van Hee. De vergaren Weesmeesteren, die uit een voorzitteidering der
eee¬

(die mede een ordinaris Raad van Indien is

teren.

een onder-voorzitter (een borger zynde) en

Voor ’s volks gerechtigheid, de welvaart van nog vyf Leden, ten decle borgers, en ten
den Staat.

En twyffeld iemand of het geen ik zeg ook
waar is,

Hy vraaghet Quevelleer, dien schrandre Secretaris.

Hy, die geheimen weet , en ook geheim be¬

deele bedienden der E. Maatschappy, be¬

staat, hebbende mede een Gehem schryver, diens ampt een van de beste op Bata-

via is. Zy werden mede by haar Edelheden daags 'er aan, nevens de Leden van
meer andere vergaderingen, of wel den 6

Juny, gelyk agt dagen daar na gemeene-

waart

Wed ik, getuigt dat biergeen waarheid werd
gespaart.

N. VAN HELMOND.

lyk ook de Hoofden der Borger-Vaandels,

gekoren werden.
Deze vergadering handeld enkelyk over
de zaken der Weezen, en gelyk men in
Indiën van geen voogden weet, alzoo wer-

Men heeft hier ook vyf Notarissen thoe

De bank

van Schc-

gen.

den alle Weezen, en hunne goederen, on-

wel 'er Ao. 1650 maar twee waren) die al-

der deze kamer gesteld, daar zy wonder-

le stukken voor dezen Raad, en anderen

lyk wel, en zeker zyn, trckkende ’s maands

dienende, maken. Volgens dit besluit Ao
1650 den 14 October mogen ook geen
Norarissen te gelyk Procureurs zyn.
De vergadering van Schepenen, die de
derde in rang is, bestaat uit een voorzit

42 per cio van hun geld, en werdende zeer

ter (zynde mede een ordinaris Raad van Indien, onder-voorzitter, en zeven Leden,

Hier na volgt de vergadering van Heem De vergaraaden, daar nu mede een ordinaris Raaddering der

r

van w: ke de onder-voorzitter, en nog

wel door de Leden van dien van al’t no-

dige verzorgt. Egter trekken de Leden
aarlyks nog al een fracje stuiver inkomen,
die wel 5 of 6oo Ryksdaalders beloopt.

van Indien als voorzitter in is, bestaandi

vier Leden Borgers, en de andere bedien- verder uit een onder-voorzitter (zynde de
Land.

Heemraa

den.
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delheden van den 27 November 1657

Land-drost) en nog 7 leden, met haren

verboden eenige geschenken te mogen ne-

Geheimschryver.

Deze Heeren bezorgen alleen de zaken. men, waar op zy jaarlyx den eed moeten
van de Landeryen, buiten de stad gelegen,

doen.

gelyk ook de Land-drost (in rang na den

Men heeft in deze stad ook een groote Grootgetal koetzen.

Baillu, volgens besluit harer Edelheder

pragt, en te gelyk in die hitte een groot

van den 30 November 1666, volgende,

gemak, van de koetzen en berlynen, die

en voor den Water-Fiscaal gaande/) gemee

er wel ontrent twee honderd in getal zyn.

nelyk buiten de stad woond, en als Hoofd

Niemand mag 'er een houden, of hy moet

Officier aldaar, door zynen geweldigen en 40 ryxdaalders, te weten voor een koets
en 20 voor een ry-tuig met vier wielen,
gadering is den 13 October 1670 ingesteld en een paart, ’s jaaas betalen, en van een
en den 21 November 1692 is ’t huis van chaise met cen paard werd 12 ryxdaalders
de Heer van Goens tot een vergaderplaat gegeven ; waar af geen andere, dan haar
voor haar E. E. door haar Edelheden ge Edelheden, en de vier Officiers van ’t Ge¬
richt, te weten, de Advocaat Fiscaal,
kogt voor 370o ryxdaalders.
kaffers de nodige zaken bezorgt. Deze ver

De verga
dering Va1

Huwelks
en Kleene
zaken.

De vergadering van huwelyks- en kleene zaken heeft mede een voorzitter (gemee

Baillu, Land-drost, en Water-Fiscaal,

nelyk een Oud-Landvoogd of ander aan-

schappy, en borgers, gebruiken maar

zienelyk Heer (die by besluit harer Edel

zwarte koetziers, dog haar Edelheden Hol¬

vry zyn, en de bedienden der E. Maat-

heden van den 12 July 1691 kost-geld, landze
en randzoen toegelegt is) een onder-voor
zitter, en nog drie Leden, bedienden der

E. Maatschappy, nevens haren Geheim

Ook zyn 'er een groot getal chaizen;
dog geen chaize met twee wielen mag door
de stad ryden, en moet het paart by de

schryver. Deze handelen over alle zaker hand er door geleid werden , om ongevan de bedienden der E. Maatschappy al¬ lukken van ’t overryden van slaven -kindedaar, die maar 8o ryxdaalders bedragen, ren, enz. voor te komen.
De inkomsten dezer stad van de Tollen En groot
dog alles wat daar boven is, komt voor
inkomen
den Raad des Gerichts, tot den welke men en van de menigvuldige pagten over alles
der stad.
zich ook van de vonnissen, by deze ver- zyn zeer groot, die meest door Chineezer
gadering geveld, als tot een hooger Regt gepagt werden. Als daar zyn de Araksbank beroept, te weten, zoo zy van meer. pagt, die van ’t Chinees Hoofd of Conals van 80 ryxdaalders zyn, anders werden

de-geld, van de ryst, visch, van de bee-

zy daar volslagen, zonder zich elders te

sten, en voor al van de verkens, die er
geslagt werden, van ’t wasch, brood, van

konnen beroepen, afgedaan. Ook gever
zich hier aan alle, die trouwen willen
De verga¬

derine vanBoedelmeesters
de Boed
meester

der Chineezen, en van an

dere vreemde sterf-huizen. Deze, voor

der Chi-

Ao. 165; afgeschaft zynde, wierden den :

neczen ;

November 1655 weer aangesteld.

enz.

de praauwen, van ’t maandelyks omloo-

De laatste vergadering is die van de pen der Chineezen, van de Top-baan, de

Deze bestaat uit een voorzitter, zynde

Hout- en Siri-pagt, alle de welke jaarlyx
ontrent twee honderd duizend ryxdaalders

opbrengen

Ao 71beliepen alle deze pagten 13069,
en Ae. 1712 een somme van 13242 ryx-

den Sjahbandar, een onder voorzitter, drie daalders ’s maands. Ook brengt het kleen
Chineezen, en een Geheimschryver, door zegel, en de ao penning by ’t verkoopen
welke de zaken der Chineezen, en van an- van huizen en landen, een groot geldop.
dere sterf-huizen der Inlanders, behandeld
werden.

Aan alle deze Gerichts-vergaderingen
en Leden van dien, is by besluit harer E-

De munten, die hier gaan, zyn ver- Demunt,
scheidenderlei, zoo van Indische, als van bierge

Hollandsche , die men vervolgens hierbruikelyk.
zien kan.

Yy 2
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De verscheide soorten van

MNN
IN

OOSTINDIEL.
Gebruikelyk, en gangbaar.
In Japan.

Op Batavia.
Allerlei

IRyxdaalder, doende 48 zware, of 60

Oost Indi¬ lichte, en op reckening 64 lichte stuivers.
sche mun-

ten.

Catti, doet 1; pond.
1 Tayl 3 gl. 10stuiv., of 10 maas, a

I Reaal thoewel niet in wezen) doet 7 stuivers ieder; dog tot Hokzieuw in

China doet een maas S stuivers
38; zware of a8 lichte stuivers.
10 Bantamze pitjens doen 1 stuiv. ; zyndito is 1; once.
de de cenigste kopere munt hier
1 Goude oebang, doet, goude cocbangs,
Op Java heeft men nog een soort van wegende 4 tayl, maas, of n, engelzen,
pitjens, van lood en tin, van welke 'er 50, is rond, als een zool van een schoen, en
aan een strootje geregen zynde, een dub- gestempeld met eenige wapens, en schrapbeltje doen; met i van welke men kan ter jens.
markt gaan om pinang, siri, enz. te koopen.
Hollandze zilvere ducaton doet 13

1 dito cocbang plagt 10 ryxdaalders te

doen; dog hedensdaags hebben zy 'er een

schellingen.

foort, die maarontrent 6ryxdaalders waardig zyn, hoewel zy die, in betaling van

6 stuivers

goederen, tegen 10 ryxdaalders weer aan-

Schelling, en ook een zesthalf, doet

1 Dubbeltie doet 2 stuivers.

nemen. Hy is in't kleen, als de oebang
Ropia doer 30, een halve dito 15 stuiv. in’t groot.
r Goude koebang (die men nu nietmeer
ziet plagt 10 ryxdaalders te doen.

Goude Itzebo doet van een cocbang
of 2x ryxdaalders, zynde 1 maas 2 con¬

IItzebo, doende 2; ryxdaalder.
dryn zwaar. Dit is een langwerpig vier1 Goude ducaat met een B gestempeld kant stukje, al mede met eenige wapent2 ryxdaalder a 48 stuiv ieder; dog dean-

dere ongestempelde 2 ryxdaalders.
Op Amboina, Banda, Ternate

Gaat al het voornoemd geld ook zoo

jes getekend.
1 Maas

is 23 engelze

Condryn is 8 aazen, ofdoet Spitiens.
1 Goude Tyboos doet i tayl, 6 maas,
6 condryn.
1

Casje doet 10 av0s, 1avos 10 he-

dog men heeft ’er geen pitjens, en zeer breeuwsjes.

weinig ropia’s, als ook nu geen Japans geld

i Japans pitje is een koper stuk als een

Bantams pitje, of als een duit, met een

meer.

Op Solor, en Timor.

vierkant gat, en met 4 wapentjes, aan ieder zyde van’t gat een-

ITayl goud, doende 135 of 1; ryks-

Schuitje zilver is een plomp gegoten
stuk geld, ontrent een vierde van een el
1Tayl doet 10 maas, i maas 10 con¬ lang, een duim dik, ongelyk, en ruim

daalder schaars.

een duim breed, doende tayl, 6 maas,

dryn.

Op Macassar, en Bima.
Gaan meest dubbeltiens, taylen, en
maazen.

en ; condryn, hebbende aan de eene zyde

geen munt, en aan de andere S wapens, of
Japanze merken.
Zilvere boon, van groote als een wit-

te Turkze boon, met kleene wapentjes,

ITayl doet 16 maas, van welke de 11 hoedanige 'er verscheide al minderen mineen reaal in gewigt doen.

der zyn, tot 6 byzondere soorten toe, die

I Maas doet 3o stuivers hier, en op Bima. gewogen, en na hun gewigt betaalt werden.
Coepang op Bima 6 stuivers.
In

BATAVIA.
In China, tot Hokzieuw.

ITayl 4 gl, of 10 maasa Sstuiv. ieder
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Op Arrakan.
I Ropia doet 28 stuivers hier, of 80
cauri’s.

In Cambodia.

Tang 24 stuivers.

I Tayl ; gulden.

1 Tayl doet maazen.

i Maas 3. fstuiver.

Op Oedjong Salang onder Malakka.

In Tonkin.

1Tayl 4gl 23 stuiver, of 10 maas, :

Tayl, wegende 1 ryxdaalder zwaar,

1

doet 3 gulden.

Maas doet hier 32 stuiv

83 stuivers ieder.

1Lies doer 1; penning

i Bitsjin a; dito, of 17 ftuiv.

100 Tayl Japansdoet 84 dito Tonkins

In Siam.

Crusado doet : reaal.

i Djohoorze Tayl weegd 18 maazen.

Op Atsjch (of Atsjien)

I Catti zilver doet 144 gl., doende 20
tayl, a 7 guld. 4stuiv. ieder.
1 Tayl doet 16 Maas, 9 stuiv. ieder
dog op Ligoor doet 1 Tayl 18 Maazen

Maas doet 8o0 casjes; en i goude maas
doet op Ligoor si stuiv

Tikal, een stuk zilver als twee heu

pen tegen een, met merkjens, doet 24

i Spaansche reaal a 60 stuiv. of 6 maa
zen a 73 stuiv ieder.

1 Tayl 16 maas.

OP SUMATRAS WEST-KUST
Op Padang, of 't Hoofd-Comptoir
1

stuivers.

Maas, zynde van’t zelve fatzoen; doo
kleener, doet 6 stuiv

Toewang, doet 3 stuiv.

1

r Sampang, doet 13 ftuiv
i Payning doet 6 duiten.

Op Patani

Compan doet o stuiv.

i Maas doet ; van 1 ryxdaalder of 32

Spaansche reaal a 60 stuiv.
11ayl 16 maas, of 108 condryn Ja¬

pans en is 13; ryxdaalder zwaar.

3Tayl doet 3 oncen Troys, en 12 Tayl
pond.

i Maas doet &6; condryn.

Op’t Eiland Sinkel, en op Priaman
Is een tayl, en maas, als aan 't HoofdComptoir

stuivers.

OP SUMATRAS OOST-KUST.

IN BENGALE
Op Hougly, of Ougely.

Op Palimbang
i Reaal van agten doer3 gl hier.

i Dito doet 20, 19, en 18000 pitjens.

Op Djambi.

I Ropia a 2S ftuivers; zynde een soort
van geld, dat in Hindostan, of in’t Ryk
van de groote Mogol, en in Golkonda
plagt gemunt te werden, en op zoo een

1Tayl 16 maas.

Ropy staan dezc, of diergelyke woorden
na dat de Oppergebieder van naam ver-

iRyxdaalder doet 3 gl.

anderd: Immers op de oude stond wel eer

Op Andragiri, onder Malakka.
iRyxdaalder doet 3 gl. of s coepangs
212 ftuiv. ieder.

ITayl doet 16Maas, en 1 bouson, dito.

dit in ’t Perfiaansch

Sika sad der DjihaanTsjoen Baddire Mo¬
nier

Sjahe Eurangzeeb alem gier.

Op Malakka.

IRyxdaalder ; guld. licht geld.

Hier gaat ook de Batavische, West-kust,
en andere munt.
Op Dilly.

Atsjehsche

( gemeenelyk genaamc

1 Atsjiensche) goude maas, of coepang
doer 15 stuiv.

4 Zulke maazen doen 1 ryxdaalder van

60 stuiv., en zyn deze goude maazen van

7 mat, of 16; caraat, wegende ontrent
12; aazen

Dat is:

Dees munt door Eurangzeeb sgelyk men zist)
geslagen

In deze wereld,die zoo rondis als de Maan,
Die vol is, en zeer haast veroverd door de
dain

Van dezen Held, doet hem nogleven in dees

dagen.

I Ropia doet 16 ana, en 1ana 1; stuiv.
hier, en in Pattena; dog op Cassimbezaar
14 stuiver

Ropia doet 31, 32, 33, en meer,
Gende, of Poni’s.
Yy 3
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I Laryn doet 934 Basaroeken.

Op Pattena, en Pipeli.
i Ropia doet 16 ana op Pattena.
1Ana van 1; stuiv. doet 16 domeri, of
peizen.

I Ropia doet op Pipeli 38 240 poni’s,

of 760 2 800 gandans

i Poni doet 20 gandans, of 80 cauri’s.
Gandan doet 4 cauri’s.

Op Bellesoor.
I Ropia 28 stuivers, of 16 ana, 13

stuiv, of 28 penningen ieder.

OP MALABAR.
Op Coetsjien.

I Ryxdaalder a 60 stuivers.
i Ropia a 30 stuivers.
1

Mamoedi Gamze, en een Canaraze

Pagode is 2 ryxdaalders.
i Moorsche ducaat 2 realen.
10 kleene, of 8 groote Persiaansche A
bassis doen 3 ryxdaalders.

groote Abassi doet 223, een kleene

s dito doen 1 Scrafino van 5 tanga,
goede munt.

Zy hebben ook een zilvere munt, met
een kruis aan de eene, en een kroon aan

de andere zyde, doende een halve tanga,
en nog een ander van die slag, Retinno
genaamd, gehouden voor zeer go-de munt
en doende 144 Basaroeken.
Zy hebben ook een munt van tin en blek,
dik en rond, met een bol aan de eenc, en

a pylen aan de andere zyde, zynde een Ba-

saroek genaamd. Agt zulke doen I Ventino, een zeer slegte munt.
5 Ventinos doen , ta nga

5 Tanga doet 1 zilvere Scrafyn.

De quade Tanga verschild van de goe25 ten honderd
Als zy hout, koolen, kalk, enz. koo¬
pen of verkoopen, gebruiken zy de Braganini, van welke ieder z4 Basaroeken doer,

zynde kleen gemunt geld. Ook gebruiken
zy nog een quade soort van Tanga, ieder

o Basaroeken doende , om hout te betalen.

In’t Ryk van Visiapoer, onder Malabar
i Pagood doet 10 Laryns.

dito 18 stuivers

24 Coetsjienze, en aldaargemunte Fa

num ’a ieder 2; stuiv, doen 1 ryxdaalder

Opde Kust van CHOROMANDEL.

I Pardeau doer i gulden.
Op Paleacatta.

Ryxdaalder doet 1440 tinne, of 275
kopere Basaroeken.

24 Basaroeken doen 1 stuiver.
Op Kananor.

I Ryxdaalder doet So stuivers, ofS Fanums a 7; stuiv. ieder.

groote Abassi doet 23 stuivershier
dog op Coylan 224 stuiv.

Op Wingurla.
1 goude Pagood, zoo genaamd na een
Heidenze zoo genaamde Tempel, die ’er
op staat, of anders een Afgodje, doet 95
stuivers,of 10 Laryns. Het is als een plat
knoopje van gedaante.

I Laryn doet 9x stuivers

IRyxdaalder sI stuivers
1 Pagood

i dito doet 16 groote,of za kleene Fanums, hoewel 'er ook wel 26;, en 251

Fanums voor in gewisseld werden.
i grootc Fanum
I kleene dito.

I Pagood doet 174 Tanga, of 34 Se

I Serafino doet 3oo Reis of a ryks-

daalder, en ; tanga ook een Serafinno
IReaal van agten doet 4co Reis,a12
Basarock ieder; ook hebben zy vierendee

len van 2 patactsjine, van welke een hal
ve patactsjjne 65 2 Basaroeken doet.

De goude Serafizo tot Ormus, in Per-

sién, geslagen, doet te Goa s laryns, zynde van ’t beste goud.

stuivers.

15

ITical Siams zilver tot p. 54
i dito in Spaanze realen tot

goude St. Thome, by de Portugeezen geslagen, doet 4 zilvere ropyen.
Op Mazulipatnam.

Ryxdaalder s1 stuivers.
I Pagood 120 stuivers, of 12 Fanums,
10stuivers ieder.
I Fanum doet 8 2 9 Nevels.
I Ropia doet s2 Peys, of 16Ana.
100 oude Pagoden doen 163 Pag-den
klimmende zelf tot 171 toe van de nieu-

we dito, die maar 120 stuivers doen.

1 Goude Pardao doet 6Tanga, of 50

daald, doende zomtyds to Tanga’s.

72

44 En ook wel 40 kopere casjes doen

Op Nagapatnam

Basaroeken.

Venetiaanze of Turkze ducaat doet 9tanga, of 183 schellingen; dog kliint, en

doet

fanum.

In Goa.

rafinno

120 stuiv., of 6gl., enook

24 Laryns, af ftuivers ieder

I Pagood doet 120 stuivers, of 24 Fanums, a 5 ftuivers ieder.

I Fanum doet 80 cassen of casjes

I Ducaat doet 1, of 13; Pagood.

I Pardau doet 10 Fanums, of 434 stuivers.

Op

BATAVIA.
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Op Man-Aar.

Op Golconda.

i Pagood doet 120 stuivers, of 12 Fa-

1 Europiaanze ducaat doet 24 ryxdaal¬
der a 60 stuivers-

nums.

100 oude dito doen 154 (tot 184) nieu¬

i Moorze dito doet 2 of 2; ryxdaalders
a 60 stuivers.

we Pagoden.

Fanum doet 8 a 9 Nevels,a 12 ineen

i Mamoedi Ganze p; doet 173 ryxd.

Pagood.

In Suratte.

1 Ropia doet 28 stuivers.

Voor szo pond Peguaanze Gans (een
soorte van Erts, of Mineraal) geeft men
27 Pagoden.

I Ropia doet 30 stuivers, of 100 Doquieras.

Mamoedi Persiaansch geld 13; stuiv.
i Moorze ducaat doet 4 Ropias, of

Op Bimilapainam.
I Pagood doet 120 stuivers, of 12 Fa-

44, en 4- dito, zynde veel beter van goud,
dan de Hungaarze ducaten.
Ook werd hier verder met allerlei Eu-

nums, a 10 ftuivers ieder.

I Fanum doet 10 Nevels, a 12 in een

ropiaans en Persiaans geld gehandeld.

I Ropia doet ook 30, en klimt wel tot

Pagood.

34 Peyzen, na dat de cours van ’t koper
In Pegu.

hoog, of laag is.

I Bits Gans , wegende 3 pond, doet 10

1 Thola zilver doet 32 waal.
Tot Brotsja.

stuivers.

OP CEYLON.

I Ropia doet 30 stuivers, of 16 Ana,
1; stuiver of 30 penningen, of 59 260

Tot Colombo.

Peyzen, ieder.

1 Coer Sjanco’s doet i Pagood van 120

IN PERSIEN.

stuivers.

I Ropia doet 30 stuivers.

2; groote Persiaansche Abassi’s, en33

gemeene dito, doen 1 ryxdaalder.

groote Abassi doet 2223 4uiver.
I kleene dito.

18

i Ducaat doet 2: ryxdaalders, of 6 gl.
12 stuivers,

I Koper Casje, Colomboze munt, doet
Istuiv., en 6o dito doen 1 ryxdaalder.
I stuk als een Zeeuws-oortje, dog wel

In Gamron.

I Mamoedi doer 8m;4;. stuivers, of 2: Sachis, of 20 Casbegis.

I Sjey doet een ; Mamoedi of Casbegis.
2 Casbegis doen 20 Ges, ofa0 Peyzen,
ieder een ftuiver, en een ; Peys doet
X duiten.

7 Mamoedi’s doen 1 ryxdaalder.
I Laryn doet 14 Mamoedi, of 105 st.

vyfmaal zoo dik, doet 14 ftuiver.
soort, die wat kleener is, doet ieder

I Thoman (die niet in wezen, of een

i soort wat grooter, doende z stuivers,
dat ook op ieder aldus, IS., of II S.

gangbare munt; maar een zeker getal van
guld., even als by ons wel een pond groot
genaamd is, schoon het by ons niet gemunt

gestempeld is.
1 Tammecasje doet een halve stuiver

gevonden werd) doer 100 Mamoedi’s, of
422 gl., en ook 5o Abassis.

i stuiver.

hebbende aan de eene zyde een degen, en
aan de andere zyde

der E. Maatschappy, &ampC.

hetr

merk

ziende by na

als een quaad oortje.

t'Atacassi is een stuk koper geld der E
Maatschappy van 2 duiten.
I Cacassi doet i duit.

i Schelling doet 6 stuivers.

1 Scrafyn doet i gulden.
Tot Punto Gale.

1 dito doet ook 10grey’s.

1 Grey doet 10 Mamoedi, of 4 gl. 5
stuivers.

1 Ducaat doet 1452, of ook wel 15 Mamoedi’s.

I kleene Abassi doet 2 Mamoedi’s, of
17 ftuivers.

1 groote dito doer 23 dito, of 2 14 stuiv.
Maticaal doet 14 Mamoedi, en 4 dito’s

1

doen ; Mamoedi’s.
100 Maticaal doet net 15 oncen.

Ryxdaalder doet 5 Larynsa 12 stuiv.

ieder, of 60 stuivers, gelyk ook tot Toe-

INARABIEN.

tecoryn.

I Moorze Ducaat doet 19 Fanums a6

stuivers, of 5 gl. i4 stuivers.

Op Jaffanapatnam.
I Kust-Pagood doet 2 ryxdaalders 3
gulden ieder.

Op Mascate.

I Mascaatze Basaroek, van welke de
36 doen een ceti, of ontrent 2 ftuivers,

hebbende aan de eene zyde een lang kruis.
I Su-

BESCHRYVINGE VAN

360

i Suratze Ropia doet 24 stuivers.

Alle de welke ik hebbe, nevens ver-

; dito doet 15 stuivers.
dito doet 74 ftuivers.

scheide andere soorten van Oost-Indisch

dito doet 3 stuivers 6 duiten.
1dito

geld.

doet t stuiver, en 7 duiten.

-dito

doet 15 penningen.
1Ceti doet ontrent 2 stuivers, en de 4doen

en Mamoedi, of 7 stuivers.

Verscheide

MAATETEN DLWIOAENN
Van

OOSTINDIEN.
Op Batavia.

I Legger wyn houd 40o kan, dog men
kan volstaan met 350 dito.

Last Ryst 3o66 ponden, of 46 maa-

1 Aam houd 90 kannen.

ten a 5 gantang ieder, dog een gemeen last

der E. Maatschappy houd 300o pond of
40 maaten, a 75 pond ieder.

In Banda, en Ternate
Is alles even eens.

Gantang doet 13.33 pond.

i Sokkel foeli houd 28 catti Banda, of

i Maat 66 pond.

154 ponden.

i Bhaar, of Bahara, doet 3 Picol.

Catti Banda houd 53, of wel eigentiPicol 100 catti, of van ouds 122 (dog lyk 54 pond.

nu 125) ponden.

Op Solor en Timor.

I Legger Wyn, Azyn, Brandewyn,

enz. houd 360 kannen van 10 mutsjens
ieder.

dito Batavische Arak, of Towak-A-

zyn houd 393 kannen,a 10 dito ieder.
I Aam houd 90 Skannen.

1 Bahara of Bhaar houd ; Picol, a 100
pond ieder, of soo pond.

I Last houd 40 maaten van 75 pond ieder, of 30oo ponden.

Op Macassar.

half Aam 45

pot calappus-olie houd 10 kannen.

1

vat vleeschs

420

houd 300 Pponden.

1 dito spek3

280)
Idito boter
I Lacsa steen, enz. doet 10000 stuks.
I Roede 12 voeten.
I Voet doet 12 duimen.

Op Java, of op Bantam.
enieder Bhaar betaald ; ryxdaalders tol.

1 Picol doet 100 catti, of 122 ponden.

1 Damakz. Last, of een Cojang, houd
3484 ponden.
In Amboina.

I Bahara weegd 550 ponden, of 5o Barotti, 1i pond ieder.

i Last is van 3000 ponden, of houd

40 maaten a 75 pond, of 666; gontang
ieder.

Gantang houd 44 pond.
Rantsoen-maat der E. Maatschappy

houd 80 ponden.

360shoewe e s400
idito spek Jhoud 260 cigentlyk- 320p.

ivat vleesch

2801 in d.

pond ieder, of 375 pond.
1Catti

houd 14 ponden hier.

I Last 800 gantang, of 3ooo ponden.

In Japan.

1 Bahara houd 375 ponden of ; Pikol¬

1 Bhaar, of Bahara peper doet 3 pikols;

ditoboter

1 Bahara houd 100catti, of571; pond.
1 Bahara op Bima houd 3 Pikol a 125

1310

125 pond ieder

I Last, of Cojang houd 40 maaten,
75 ponden ieder.

In Siam.
i Pikol houd 100 catti, ofii8 ponden.
I Last houd 46 maaten, 5 gontang,
of 3066 dito.

i Bahara tin, 3 Pikol, of 354 dito.
In Patani.
i Bahara 380 ponden.

In China.
i Bahara houd 375 ponden, of 3 Pikol,
125 ponden ieder.

Op

BATAVIA.
Op SUMATRA’S Oost-kust.
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Op ’t Eiland Sinkel.
Coyang zout houd 50 maaten.

Op Palimbang.

I Maat houd 50 Soucatan

i Pikol houd 100 catti, of 1224 pond

I Bahara, en catti, ishier als op Padang.

I Catti houd 12; pond.

Op Baros.

Op Djambi.

1 Coyang houd 600 Soucatan, of 50

1 Pikol 125

maaten, van 12 Soucatan ieder.

I Catti 12 Jponden.

Catti Baros houd 3 pond.

1 Last 3000

Op Priaman.

onder Malakka.

Op Andragiri
1

Bahara

I Pikol

I Catti

houc

488

330 Chineeze dito, doende 4124 Holland-

122

ze ponden.

ponden.

300

I Laft
Op

In BENGALE.

3000

Coyang

r—

4600

Op Hougly.

1 Gantang

I Man zyde weegt 63 pond, ook wel

325

1 Bahar-

1 Pikol

—

125

Sponden.

64- pond.
1

Bidoor

7

I Pikol weegt 73; catti, of 1374pond.
I Catti Malajoe, of een Maleits catti,
153 pond.

Malakka.

I Last houd

1

1 Bahara peper 220 Catti Malajoe, of

Carti

r—

i vat vleesch
I dito spek

400
i

dito boter

14

—

300

280

Man doet 40 Ceer

Ceer van een Man van 64; ponden
weegd 13; pond
I Man is 68 pond.

1 Ceer van zulken Man weegt 1; pond.
I Last tarw weegd 3ooo ponden.

Op Perab, onder Malakka behoorende

1 Bahara weegt 375 pond, of 125 Bidoors

1 Bidoor weegt 3 dito.
In Arrakan.

i Pikol houd 118 ponden.

1 Bahara ; Pikol a 118 dito ieder, of
354 ponden.
i Man 42 pond.

1

dito

1 Bitsjin

Ceer van die Man

3501
4; Jponden.

41)

Op Atsjeh, ofte Aisjien, op Sumatra.
1 Bahara weegt 200 catti, of 3so pond.
Catti doet 12 pond.

200 Catti Malajoe, of Maleitze catti’s

doen 300 Chincesche dito’s, of 336pond.
1 Last doet 3000 ponden.
Op SUMATRAS West-kust.

Op Padang, of aan 't Hoofd-Comptoir.

2233

64
I Man speceryen
1dito van Sandelhout,

Spond.

quikzilver, tin, lood68
I dito Man houd 40 Ceer.

Ceer van zulken Man houd 15 pond.

I Man zyde weegt 71 pond.
1 Man

houd 40 Ceer, of640 candi.

1 Ceer houd 16 candi.
1 Candi is 20 Man

Man weegt 343 pond, van Rassemalo, kattoen, garen, lak, benzoin, ver-

milioen, quikzilver, speauter, koper, tin,
zandelhout, areck, zegel-lak, en olifantstanden; dog een Man weegt 364 ponc

van camfer, speceryen, thee, poetsjok,
cariva, zappan-hout, boonen, en tarw ;

maar weegt 38 pond, van catsje, gomme-

lak; en 40 pond van Hing; dog van Indigo 35; pond.
1 Ges is minder als onze el.

Op Amadabath.

1 Bahara peper doet 220 Maleitze, of

230 Chincesche Catti's, of 412; pond.
i Last houd 32 maaten, of 640 Soucatan.

Coyang doet 14 last van 40 maaten
a75 pond ieder.

I Maat houd 20 Soucatan.

IV. Deel.

643

In Suratte.

Op Oedjong Salang, onder Malakka.
80 Wissa doet

Op Cassimbesar.

I Man zyde weegt

i Man is 41 Ceer, van rompen, lange
peper, amfioen.
dito 40. Ceer, van ronde peper, en
aluin.
1

dito 43; Ceer, van caweh, of koffi.

dito40 Ceer van Coetsjienze Areek,
sjouwel, en anys.
Z2

idito
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i dito as Ceer, van Borax en Hing, of

Op Palicot.

Assa Fætida, anders Duivels-drek.

I Candy weegt 1200 ponden, of 22

Op Bellesoor in Bengale.

Tombe¬

I Man weegt 68 pond, of ao Ceer, te

1 Tombe weegt 60 dito.

weten, van yzer en staal.

Op Bimilipatnam.

Ceer weegt 12; pond.

I Last weegt 7a Parra, of342oponden

Op Malabar, tot Coetsjien.

I Parra.4; pond

I Candi kattoen weegt 690 ponden, of

Op Nagelwanze.

20 man.
1

Candil weegt 5co ponden, en dus

I Litta weegt 300 ponden.

ook op Cananor, Calicolang, Porca, en

In Pegu.

Coylang; dog op Goa een Candil, of Bahara, 480 ponden.

Bitz Gans weegt

1

Man 24 ponden, op Cananor 25
pond.

14

350

1

dito spek ,houd
dito boter

250 Sponden.
280)

6 Boy.
8grein.

-

1

Boy.

1

Parra Ryst.

1

Talot.

52ponden.
3dito.

1 Cester, 16 Talot, of 48 dito.

I Legger houd 360 kannen

Op Samsoetepeet onder Choromandel.

Op Canara.
1

Candil peper weegt 480 pond.

Bahara weegt 400 dito.
Op Pétapoeli onder Choromandel.

I dito lood weegt 500.
1 Man

3 ponden
0OTikal.

Tikal.

Parra Ryst doen Candil.

vat vlcesch
1

dito.

Rompen (zynde slegte of raap-

Cantulam weegt hier, en op Palea-

nooten) foelie, en nagelen, houd 36; pond.

catta, 240 ponden.

I dito koper 343 pond.

Op Ceylon tot Colombo.

OpWingurla, en Visiapoer.

1 Last doet 75 Parra a 40 pond ieder

1 Goeni peper 288 pond.

of 3ooo ponden.

I Candil op Visiapoer 480)

1 vat vleesch

Man speceryen dito 24 Jponden.

I dito spek

i dito van zyde, dito 27

I dito boter

Op de Kust van CHOROMANDEL.

200

houd

300ydito.
300

Op Toetecoryn.

Tot Paleacatto.
1 Last 75 Parra, a 40 pond ieder, of
I Man 68 pond, of ao ceer; en ook 30oo pond.
Bahara

24 pond.
i geer 1- dito.

Man

1 Ammenam Areek, of Pinang, houd in

1

Ratil

2oooo stuks der zelve.

Op Mazulipatnam.

I dito

Bahara weegt 480 pond.

1

Parra.

2.

20 Tombe.

In Persien, tot Gamron.

24 Thool.

30 Chimaal.

1 Bahara weeg 480 ponden.
I Man.

1

Parra.

1 Last.

-

Picol weegt 1oo catti, of124 dit0.
Carga weegt.
408 dito.

1 dito.

374 pond.

Mansjaag.

1 Maris doet

i Man Surats weegt

55Oponden.

36 mansjaag.
11; pond.

2mansjaag.
30ponden.

zynde de groote Man, die men gemeenelyk
gebruikt om koopmanschappen aan mal¬

Op Golconda.

I Andre dito weegt 480 dito.
I Man weegt 24 dito.

1

1

3000 dito.

1 Bahara erts weegt 520 ponden

Marcaal is 1 once zwaar.

I

24 dito.

8o Parra’s.

20 Man.

1

Bahara.

Op Nagapatnam.

1 Last.

42 Martal.

dito hier, is4 kleener als op de kust

van Choromandel.

480 ponden.

weegt

24

1

Gaas doet 177 elle

1 ceer
I Thool

253 ldito.

Op Jaffanapatnam.

I Patsjery is 2 stuks.
3 Cobidos doen 1 elle.

I Candil

510

weegt

O

kanderen te leveren, en te ontfangen.

250 Fleskens Roozewater maken 1 cas
uit.

150 dito, en dito, die wat kleener vallen,
zyn een halve cas,

In

V.

BATA

I

A.
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ten deele tot de slavinnen, die haar

In Bassora.
I Man weegt 25 ponden.
In Mocha, in Arabien.
I Bahara, doet 15 Frasel, of 393a dito.
1 Frasel

weegt 26 en ook 28 dito.

By den Apotheker Kroonenburg op t

vol¬

gen, uitstrekt, die hier mede al vry kostelyk gaan
Dit ziet men niet alleen ontrent de Hol¬

landze vrouwen by uitstek, die als Princessen leven, en’t grootste deel van haar

huishouden op goede slaven konnen laten
staan; maar zelf ook onder de Mixticen,
en Casticen, die niet alleen zeer fraei en

vry kostelyk, maar ook zoo net uitgedost

Rusland, te Amsterdam, hebbe ik gezien

voor den dag komen, dat 'er wel zeer aan-

een kopere penning van - stuiver, geslagen Ao. 1644, hebbende aan de eene zyde

zienelyke Hollandeis op konnen verlieven,

g-

en zelfs zulke, die dat anderen behooren te

en aan de andere zyde een zwaard

beletten.
Men heeft my daar een geval van ver- Aardig ge-

en rondom ’t zwaard staat Batavia

haald , dat ik niet wel voorby gaankan

over einde met de punt om hoog;
Anno 1644.

hier in te lassen, alzoo ik den Heer

Daar zyn ook dukatons meteen Ruitertje 'er op, om zevoor rza 13 schellingen

scaal, die men zegt dit gebeurt te zyn, zeei
wel gekend heb, en’t geval te aardig vind
om het den lezer niet mede te deelen.

te doen gaan, en in ’t land te houden,
geweest, dog dit wierd mede verboden.

Fi

val jus¬

schen een

eccrtrrii
ker-

vrouw, en

naren minnaar

Het gebeurde , dat zeker Fiscaalde

en zy wierden alle ingewisseld. Die zonder

vrouw van een Schoenmaker, die hem niet

Ruitertje waren, gingen maar voor 12
schellingen.

onbillyk voorquam, gezien, en genegen-

Indien men zich hier maarblootelyk be
helpen wil met groente, visch, hoende

en onvoorzichtigheid had, om op zekeren

heid gekregen hebbende, om zich by die
vrouw aangenaam te maken, de stoutheid

Wyze van
levn
batavia

ren, enz. dat het land hier ’t gansche jaar
door overvloedig en zeer schoon van alle soorten geeft , kan men met weinig geld

met verzoek, dat hy zoo nu en dan eens

de huishuur is 'er dier, doende een huis

by haar komen mogt.

met een zy-zalet, 20 of 22 voeten breed,
opeen fracje gragt, of in een mojestraat, 10

maar te gelyk ook zeer bang voor die man

18, en meer ryxdaalders ter maand. Ook

was, wetende wat magt hy had, oordeel-

hier komen, als Fransche wyn, Holland

de best hem voor eerst goede woorden te
geven, zeggende, dat zy haar ontrent zulk

ze bieren, en sterke dranken, als Brande-

een zaak zoo schielyk niet verkiaren kon¬

wyn en gedisteleerde fyne wateren, mits-

de, dat zy uitdrukkelyk dede, om zich

gaders hammen, Hollandze boter, kaas,

eerst met haar man hier over te beraden

gerookte of gezoute zalm soucys de bou-

en met hem een middel uit te vinden, om

logne hari g, bokken, olyven, gerookt

zich op zoodanig een wyze van hem te ont-

vleesch en meerandere dingen van dien aard,

slaan, als zy best zouden oordeelen, om

dat het huishouden hier zeer veel komt te

niet verder daar over aangezogt te wer-

kosten, zoo dat men met duizend ryxdaal-

den

Hier by komt nog, dat men op Batavia gewoon is zeer pragtig te leven. Die

geen koets heeft, werd er als niet gere
kend. Alles moet 'er in het huishouden

komen zou, maar stond hem toe daag; 'er
aan tegen den avond weder te komen.
Zoo ras haar man t'huis gekomen was,

verhaalde zy hem ’t geheel geval, die, er
zeer over ontsteld zynde, zeide, dat zy zeer

tot de confyt- en thee-bakken toe, daar
gezien heb, als een kleene thee-tafel, zoo

wel gedaan had met hem tyd te stellen,
om weer te komen, daar by voegende,
dat hy tegen dien tyd uitgaan zou; dog dat

dat een meid werk had, om ’er een te dra-

zy hem moest laten waarschouwen, zoo

gen.
vrouwen.

Zy verzogt dierhalven, dat hy nu wilde henen gaan, alzoo haar man haast t'huis

dubbeld en dubbeld van zilver zyn, zelf

men de thecopaanbied, dieik 'er zoo groot

Pracht der

De vrouw, die eerlyk in haar gemoed,

maken de goederen, die uit het Vaderland

niet veel figuuren maken kan.
lyk.

ondertusschen in allen deelen, als die ge
ne; die hy was, aan haar te openbaren

al redelyk wel, en goed koop leven; doc

ders, of drie duizend gulden ’s jaars, daar
Zeer koste

avond, als de iman uit was, in Niatroozen kleederen by haar te komen, en zich

Voeg hier nu by de kostelykheid en
pragt, zoo der mannen (om groote goude

ras die Fiscaal weer in zyn huis zouge

komen zyn, op dat hy zich dan welter
degen aan hem wreeken mogt.

knoopen aan een fluwecle of andere rok,

Dit tusschen hen zoo besproken zynde,

om een degen met een goud gevest, een

wierd ook zoo uitgevoerd, en zoo ras die

goude rotang-knop, en meer andere din-

Heer weer in Matroozen-kleederen by haar

gen van goud te hebben) als der vrouwen,

gekomen was, liet zy haar man daar van

ontrent de menigte van hare kostelyke

waarschouwen.

kleederen, juweelen, enz., dat zich ook

De Schoenmaker, daar op spoedig t'huis
Lz 2

ge-
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gekomen zynde, en een brave span-rien

hoe veel ongelyk hy dien Heer daar me

in zyn hand genomen hebbende, quam

de dede, hem daar op nog wel eens zo

zeer stil en onverwagt binnen. Hy ston-

dicht afgerost had; dog dat, deze cintdsely

quanitzuis verbaast, dat hy daar een M.
troos by zyn vrouw zag, schold hem eer

het ontvlugt zynde, hy (Schoenmaker
odig geoordeeld had hem daar van ten cersten kennis te moeten geven, op dat hy na

braaf uit, en lei 'er de spanriem toen zoo

dicht op, dat die arme Fiscaal, die d

dic schurk mogt doen zoeken, en gelegen

sterkste niet was, onder de handen va

heid hebben van hem te straffen.
De Fiscaal, die razende meende te
werden, en 'er al eens tusschen beiden in-

den Schoenmaker meende dood te blyven,

alzoo het geen gemeene, maar wel eer
dubblé goede spanriem wac. Ja het trof

viel, zei, vent hebt gy my anders niet te

den Fiscaal zoo wel overal, dat hy, de sla-

zeggen, zoo scheerd u aanssonds hier van

gen niet langer konnende doorstaan, den

daan, of ik zal weien, wat is miet u t

Schoenmaker stil en als in vertrouwen zei

de, dat hy geen Matroos, gelyk hy waan
de; maar de Fiscaal was

De Schoenmaker dit gehoord, en we
verstaan hebbende, wien hy noemde, be
gon toen wel eens zoo hard te slaan, me

groote moejelykheid zeggende, schoft
zult gy de naam van zulken braaf en eer
lyk man, dien ik zeer wel kenne, my hier
noemen, om uw vuile en godlooze toele

doen heb; maar de Schoenmaker,dichem

nu niet te na quam, wel wetende, dateer
hond stout op zyn eigen erf is, zeieer h

weg ging nog, ja wel Heer Fiscaal, ik
moest het u evenwel zeggen, dat die schoft
uw naam daar in gebruikte, op dat gy :

weten zoud , waar op de l’iscaal weer
zeide, ja brui maar henen vent, ik wec
dat al te maal al; waar op de Schoenma

ker hem beleefd groette, en al meesmui

op nyn vrouw te bedekken, en om daar

lende henen ging; dog eer hy t'huis quam,

door myne handen te ontkomen, ik za

wist byna half Batavia al, wat 'er tusschen

o dat verlceren, en niet nalaten dien goe-

den Heer daar kennis af te gever
Na dat hy hem nu zoodanig toegetei

sterd had, dat hy meende, dat het genoeg

hem en de Fiscaal voorgevallen was, waan
over die Heer in langen tyd niet dorst t

voorschyn komen, en toen hy al te voor

was, ziende dat hem het bloed niet wei

schyn quam, kon hy, onder zyne goede
bekenden, de meenigvuldige schumpicheu

nig langs het aangezicht liep, en dat hy zee-

ten, die men heni over de uitweckin

wel getroffen was, liet hy hem henen loo

pen, riep hem nog na, jou rekel, pas me
noit weer hier te komen, of ik zal u nog

beter havenen; dog de Fiscaal, geen Juf
hebbende daar vorder na te luisteren, rek
te, zoo veel als hy kon, na zyn huis zien-

de nu en dan nog eensom, of de Schoer

maker met de spanriem hem niet volgde
Het aardigste nu van allen was, dat de
ze Schoenmaker daags 'er aan ontrent ne

gen uuren voor de middag na die Fiscaa

ging, vragende aan een van de jongens, o
hy myn Heer niet spreken kon. De jon
gens zeiden, dat myn Heer niet al te we

an de spanriem en over de scherpe kraat
van ’t leder gegeven had, niet ontwyken
maar hy quam noit weer in het huis van
dien boozen schoenmaker, die hem de lief

de zoo vinnig uit zyn lyf geslagen ha¬

dat hy vrcesde dat 'er zyn ziel wel haaft
mede op zou gevolgd hebben.

Ik moet salzoo wy hier by de gerichts

Aardi
vOOiva

zaken zyn) een aardig voorval aanhaasen, usiche
dat den Geheimschryver van de Raad des Kiaarbou

Gerichts, de Heer Jaccb van Naarssen my en een Jufverhaald heeft in zyn bywezen, Ao. 1689 ter
ten deelen in, ten deelen buiten de Ge-

richts kamer te zyn voorgevallen

Jacob Klaarbout, Visitatcur generaal
Schoonmaker, van dat hy hun Heer over zekere Juffrouw (die ik van naam zeen
een zaak van aangelegenheid spreken wel kende, voor een hoer uitgescholder

was; dog op de nader aandrang van d

moest, gingen zy hem aandienen

Hun Heer, niet wetende wat hy mogi
te zeggen hebben, oordeelde best hoe on

hebbende, en daar over voor dien Raac

gedagvaard zynde, om haar dat of te be

gesteld hy ook was) hem te hooren spre

wyzen, of te herroepen , zei voor der
Regter, Heeren Ik heb deze Juffroux

ken. Hy quam dan by hem, met zyn

voor een hoer uitgemaakt, dat is waar

gansch aangezicht vol pleisters, en doe
ken (onder voorgeven, zoo de jongen.
zeiden, dat hy de roos in zyn aangezich

dog zeg ik nu, dat ik die Juffrouw voor
een eerlyke vrouw houde, en dat ik di

gelogen hebbe. Hy daar op met die Juf-

had) en zoo ras zag hy hem niet, of hy

rrouw buiten staande, en die Geheimschry

zei, dat 'er gisteren avond een Matroos in

ver ergens over ook eens buiren komende

zyn huis geweest was, die een aanflag op

vraagde hy aan de Heer van Naarssen , myn
Heer, mag men een hoer ook wel een Juf
frouw noemen : Wel ja, zei de Heer var

zyn viouw gemaakt, en die hy wakke
met de spanriem afgerost, maar die de on
beschaamdheid gehad had, van hem te
zeggen , dat hy de Fiscaal (te weten, die

Naarssen; waar op de Heer Klaarbout, zig

daar hy toen mede sprak) was. Hy voegde

goeden dag Juffrouw zeide. De Juffrouw

daar kort ’er aan by, dat hy, wel wetend

na die Juffrouw keerende, zeer beleef-

wel verstaande, hoe hy dit meende, alzoc
21
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en meenende te stikken, het eindelyk be¬

zogt weder binnen te staan, en verhaalde

kennen moet. Op die wyze nemen zy een

’t geval aan den Rechter, die de woorden
zeer aardig, en ’er wel iets naders op te

proeve van alle hunne slaven, en zoo heeft

zeker buurman van my 'er een, die anders

zeggen vond ; dog hy geraakte met een
crustige vermaning, van zyn stekelige tong

zeer hardnekkig in ’t loochenen was ont-

wat meer te bedwingen, en zulke aardig
heden zoo dicht ontrent de hoogste Ge-

nen gestolen had

dekt, die zyn goude gespen uit zyn schoe-

Daar is nog een tweede proeve, by wel-

ke zy alle de slaven eenige drooge ryst te
Hoe gemakkelyk nu een vrouw het ook eeten geven, die hy kaauwen, en inslik-

richts-zaal na te laten, vry.

Ongemak
ken in de

huishou
ding me

quade sla
vCII.

in de huishouding heeft, wanneer zy goe-

ken moet. Al, die ze inssikt, is onschul-

de slaven en slavinnen heeft, beurt het eg-

dig, dog den schuldige, die zich zelven,

tèr nu en dan wel, dat men ook eenige

vreezende, dat daar iet in, of een bezwee-

quade krygt, die hunne meesters en meeste
ressen, of met op te drossen, en weg te

rend middel van ontdekking over uitge¬
sproken is, zeer benaauwt maakt, kan die

loopen (dat in vorige tyden ten eersten na

onmogelyk binnen krygen, en door de al

Bantam plag te geschieden) of met dron

te groote droogheid van zyn tong niet

ken drinken, met steelen, of by de hoe
ren, of hare pollen te loopen, geweldig

langer kaauwen, waar door hy, alzoo hy
geen speekzel in zyn mond krygen kan,

gewoon zyn te plagen. Om het welke

genoodzaakt werd te klappen.

hen te verleeren, men de zelve zomtyds

wel door de Fiscaals Caffers wakker gees-

Hun derde middel is, dat zy aan ieder
slave een ikeli, of dun reisken van een vin-

selen laat, behalven dat zommige ze ook

ger lang geven waar over de meester van

wel door hun eigen volk in huss laten straffen, dat zoo zeer niet in gebruik is, als

den hurze eenige woorden preveld, die

hy hen wys maakt van zoo veel kragt te
zyn, dat zy den dief onfeilbaar zullen uitwel het andere, dat men buiten eenig ge
vaar ofcerant woording, voor 12 ftuivers brengen, alzoo daar op ten eersten een
kan laten doen.

Wanneer een slave iets gestolen heeft

Proeve
om diesstal
by he te

’t ikeltje van den dief aangroejen zal. De

gebruiken zommige een aardige vond om dief, bekommerd van ontdekt te werden,
de diefstal te ontdekken; dog voor af moet

cK

kenl.

stulje, wel een duim-breed larger, aan

alzoo by dit door zyn bygeloove voor een

men weten, dat gelyk de meeste slaven

vaste waarheid aanneemd, breekt behen-

geen groot verstand hebben, en zeer byge-

dig zoo een stukje van zyn ikeltje, of reis-

loovig, zy dierhalven ook gemakkelyker ken, af, om dog niet ontdekt te werden.
dan andere, die meer vernuft hebben, te

en werd alleen daar door by 't weer na-

misleiden zyn.

zien van alle de ikeltjens, klaar ontdekt,

Men haald uit het bosch 1a 2 ryskens,
van dikte als een hazelaar, en ook van de

zelve verwe Men spouwt een van de zelve, of men neemt'er twee tegen een, en

verbaast staande, hoe men juist weten kan,
dat hy de dief is.

Dus heeft men in Bengale, als iemand
van overspel verdagt is nog een zeldza-

men doet die twec einden (of anders’t ein

me proeve om iemands schuld of onschuld,

de van het eene gespouwen rysken, zoo
als het aan ’t eene einde nog vast is) door

te ontdelken. Men doet siedend water in

iemand aan de eene zyde om de schuldige
zyn hals houden, die tusschen het gesple¬

een ryst-pot, en laat daar een goude ring
in zinken. Indien de verdagte die meteen
onbeschadigde hand en arm van de grond

tene, of tuischen die twee hazelaren (wel¬

haald, werd zy voor onschuldig gehou¬

ke zy Jan Preto, dat is, zwarte Jan, noc

den, dog brand zy haar hand, dan is zy,

men) in komt, en dan komt 'er een aan de

buiten alle tegenspraak, schuldig; en men
zegt dat 'er verscheide voorbeelden af zyn,

andere zyde, die vat de twee gespletene

einden van dezen Jan Preto, die om den hals,

van die zich in zoodanigen voorval niet

zoo dat hy ’t wel verdragen kan, behoor-

ter wereld (waarschynelyk zich 'er tegen

lyk toenypende, na welk bedryf deze ver-

verzorgende) gebrand hebben.

dagte eenige reizen deze woorden herhaalen moet : Jan Preto, impi dreto, si eo

ongemeen vermaak, en een groote ver

tenho coelpa, enforca per mi, dat is,
zwart Jan sta recht, zoo ik schuld heb-

be, hangt my op, of worgd my. Indien

hy nu, die dit zegt, schuldig is, zoo zeggen zy, dat die hazelaar van zelf dat maar
voorgeven, en bygeloove of wel een uit

Gelyk men hier tegen den avond een Fraeje uitspanningen ’sa-

quikking, by ’t zitten en ’t wandelen in de vonds by
lichte Maan, heeft, alzoo is het een van de lichte
de grootste uitspanningen hier, dat men te- maan.
gen 9, 10, en 11 uuren nu en dan by
hoog water eenige vaartuigen met allerlei

speeltuigen, en voor al van blaas-tuigen en
werking van de vreeze des schuldigen is, en musicyns heeft, die zeer stil door de grag
die zyn aderen aan den hals opzwellen doet ) ten komen aan scheppen, en een ongemeen
allenskens meer en meer zoodanig toe
fraet muzycq (dat een heerlyke weergalm
wringt, en toenypt, dat het de verdagte tegen de huizen geeft, en waar by zig ook

onmogelyk langer konnende verdragen,

wel stemmen voegen aanregten, werdenZ2 3

de
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de van een ander vaartuig met jong gezel-

rook van deze stad, behoord zoodanig tot

schap kort 'er agter gevolgt. lk heb wel

de zelve, en tot de gedurige bevelen van
de Heer Opperlandvoogd, dat 'er geen ce-

halve nagten daar na, zonder verzadigd te
konnen werden, leggen luisteren, en heb
zoo volmaakte concerten, die van enkele

slaven op de hand-viool, viool di gamba,

ne dag voorby gaat, dat daar niet de eene
of de andere last na toe moet. Het is kleen

n zyn omtrek, en alleen geschikt tot het

harp , cither, of guitaire, en wat dies meer,

vertimmeren, of kielhalen der schepen.

meesterlyk uitgevoerd wierden, daar ge
hoord, dat zy van geen concert in ’t Va-

die in myn tyd Opperkoopman met 120

derland verbeterd konden werden.

Ten dien einde woond ’er een Baas op,
gulden ter maand was. Ook zyn ’er (ge-

Men kan zich ook geen vermakelyker

lyk te denken is) veel scheepstimmerlie-

stad in de wereld, om te wandelen, ver-

den, en zeevarend volk, tot dat werk be-

beelden, alzoo men hier langs de gragten
niet alleen allerlei, en veel welriekende

hoorende. Die Baas leefd daar als een

bloem-boomen, maar ’’t geen men nergens

halende nu en dan deze en gene Heeren op
schoone leer-visch, die 'er zeer goed is
Daar woond ook een Prcdikant, en

anders zoo vind) die men het geheel jaar
door groen heeft.
En zoo men geregen is zyn vermaak

buiten de stad te gaan nemen, kan ’er geen
schooner wandeling, als langs de weg van
Jakatra, en zoo verder tot aan de Chincesche graven bedagt werden, alzoo die weg
zeer breed, en aan wederzyden met zeer

pragtige tuinen, waar op heerlyke huizen
staan, bezet is; waar onder die van zyn
Oud-Edelheid van Outhoorn, van de Heer

Douglas, van MevrouwVolger,van deHeer

Prins, zynde Hoofd van dat Eiland, ont-

Krankbezoeker, om des Zondags den dienst.
waar te nemen.

Ik heb’er van Batavia af ook een Moo¬
len, en meer andere zware werktuigen,
gezien.

De Baas heeft 'er ook koebeesten en
melk in over-locd; dog het verdere moet
van Baravia alle dag gehaald werden.
Den 27 October 1671 besloten haar Edelheden dit te versterken met een steenen

Zwaardekroon, van de Heer van Zwol, van

bolwerk, om de aankomende vaartuigen,

de Heer Krudop, van de Heer van der Hof,
enz., uitsteken; dat men ook van de tuinen van de Heeren van Hoorn, van Rie-

en zulk quaad volk af te konnen wyzen.
En den 16 January 1699, om daar een

beck, en van Ryn (dog vry verder van de

laten opstaan, en de peper- pakhuizenop

stad, en wat aan een ander oort gelegen) me-

te ruimen, alzoo de groote Rivier onbruik
baar geworden was.
Van de ziekten, die hier op Batavia de

de wel zeggen mag, behalven dat ook de

Chinecsche graven zeer heerlyk zyn.
Wil men verder henen zyn vermaak ne-

Loots, tot berging der grove goederen, te

menschen, en voor al de nieuwelingen,

men, men kan na Ansjol of na Tandjong

die zich in 't sterkeeten der vrugten te bui-

Prioc (pas een halve myl van de stad) met

ten gaan, gemeenelyk aantasten, zal ik

een orembaer, of koets, of na de Maron-

niet spreken, alzoo ’t meest de zelve zyn,

de, en nog verder, gaan.
Nog vry verder uitspanning kan men na

over welke wy reeds in de stoffe over Am-

Siringsing en Depocsplaatsen van vermaak,

boina breed genoeg gesproken hebben.
De eenige zickte, die hier sterk door-

de Heer Chastelein wel eer toekomende,

tast, is de Lazery, tot weering en genc- ziekten, en

Van de

en ; of 6mylen van Batavia gelegen, of na zing van welke het Eiland Purmerent ge-byzonder,
Tanah Abang ’t land van de Heer van Rie- schikt is; dog lieden van middelen ,daar de Lazety.
beck (dat ook eenige mylen van Batavia legt door aangetast werdende, onthouden zich
of na Noordwyk (een post ontrent : myl in hunne tuinen, buiten de stad
van Batavia) nemen, op welke laatste plaats
Dit is een bedroefde en ongeneezelyke
men doorgaans Cacab, en andere schoone ziekte, zynde als een onzienlyke kanker
visch, eeten gaat, en daar ieder mansper- die de menschen verteerd, en allenskens

zoon een goude coebang (of 24 gl) voor opeet. Zy zien’er afschuwelyk vol bobdie maaltyd verteerd, dog hy mag een Juf- bels en puisten uit, en ik heb'er gezien,
frouw medebrengen, die dan niets betaald, die, de zelveaan de voorste vinger hebbenen daar mede bygerekend werd, als of zy de, alle dag iet aan die vinger verloren,
voldaan had.
die als uitdroogde, inkromp, en kleener

Wil men ook de Utregtze-, Rotter-

wierd, zonder dat men ’er egter veel aan

dammer-, Diest-, of Nieuw-poort uit zien kon.
De gemeene taalen, van welke men zig Taalen ,
langs de voorsteden gaan wandelen, men
moet bekennen, dat men daar alomme de op Batavia bediend, zyn de Portugeesche die men
schoonste en pragtigste tuinen heeft, met lage Maleitze, en Nederduitsche. Men heeff hier gepruikt.
uitnemende schoone huizen ’er op getim- daar ook wel de Javaansche, Chincesche,

Van ’t Ei
la dOn¬
rust.

merd, en daar by alles, ’t geen een gezel¬
schap vermaken en behagen kan.
Het Eiland Onrust, drie mylen van Ba-

en alle de andere taalen der volkeren, die
hier zyn; maar het is voor hun zelven,

dat zy die met hun eigen volk spreken, en

tavia gelegen, en aldus als onder den verder werd ’er geen werk af gemaakt

by
an-
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andere; dog de Portugeesche en de Ma¬ geen huwelyken van Inlandze vrouwen
leitze taal zyn de twee taalen, waar mede met Nederlanders toe te staan, dan van die
men niet alleen op Batavia, maar zelf door gene, die Nederduits konden spreken.
Gelyk 'er veel goederen van alle gewegansch Indien, tot in Persien toe, metallerlci volkkeren te recht kan raken. Men

had egter beter gedaan met onze taal ge-

sten op Batavia komen, en weer van daar

heel en al, gelyk de Portugeezen de hun-

na alle andere gewesten gaan, alzoo werd
'er ook veel tol van de inkomende en uit-

ne van eersten af aan ingevoerd hebben,

gaande goederen getrokken, gelyk men uit

alomme waar zy quamen, mede in gebruik een Lyst, die wy daar af bezitten ,; dog die
ieder een juist niet behoefd te doorsnuffte brengen.
Den 3 Juny 1691 is daar van al een be-

gin gemaal't, en by haar Edelheden be¬

len , zou konnen zien.

Nu zullen wy de voornaamste dienaars

sloten, dat geen lyf-eigenen hoedenof der E. Maatschappy hier, zoo als zy mal-

mutzen zouden mogen dragen , en ook geen kander in rang volgen, zoo verre wy die

vry-brieven (schoon al vry gegeven zyn-

hebben konnen naspeuren, en opdelven,

de; erlangen, voor en al eer zy Nederduits hier byvoegen.

konden spreken. Ook besloten zy toen

TIENDE HOOFDSTUK.
Tst der Opperlandvoorden van Indien. Lyst der algemeene Beslierders van den han¬
Ldel van Indien. Lyst der ordinaris Raaden van Indien. Lyst der extraordinaris
Raaden van Indien. Geheimschryvers der Hooge Regeering. Eurste Klerken der Secretary van zyn Edelheid. Ontfangers generaal. Eerste Opperkooplieaen des Kasteels.
Tweede Opperkooplieden des Rasteels. Sergeants-Majoors. Bockhouders generaal. Visuateurs generaal. Equipagie -meesters. Advocaten Fiscaals. Baillus. Water-Fiscaals.
Land-drosten. Opperhoofden van 't Soldy comptoir. Sjabbandaars. Konstapel-Ma-

j0275. Aaministrateurs van de Medicingle winkel. Baazen van Onrust. Fabryken. De
Fiscaals Independent. Présidenten van Justiric. Raaden van Justitie tot Batavia. Notarissen van Batavia. Procureurs van Baravia. Présidenten van Schepenen. Schepenen van Batavia. Présidenien der Weeskamer. Weesmeesteren van Batavia. Présidenten der Heemraaden. Presidlenten der Commissarissen van Huwelykze en kleene zaken. Presidenten van Chineesche Boedelmeesters. Chineesche Boedelmeesters. Secretaris-

sen van Justitie. Secretarissen van Schepenen. Secretarissen der Weeskamer. Secretarissen der Heemraden. Secretarissen van Huwelykze en Kleene zaken. Secretarissen
van Chineesche Boedelmeesters. Groote Kassiers. Groote Winkeliers. Dispenfiers. Doctoren. Vendu-meesters. Stads-drukkers. Kapiteins in dienst der E Maatschappy tot

Batavia. Luitenants op Batavia in dienst. Vaandrigs in dienst. Wondheelers tot de
eersie bedieningen van Indien opgesiegen.

LYS T
Van de Naamen der HEEREN

GOUVERNEURS GENERAAL
OF

OPPERLANDVOOGDEN
VAN

NEDERLANDS INDIA.
Lyst der
Opper¬

landvoog-

Pieter Both.

1613. 30 Juny.

Laurens Reaal.

1616. 19. Juny.

den van
Indien.

van Ae 1610. 19 Dec tot Ae 1614. 30July.

Geriit Reynst.

1616. 20 Decemb.

1618. 20 May.

Jan Pieterszoon Koen.
Pieter de Carpentier.

1618. 20 May.

1622. 24 Novemb.

1622. 24 Novemb.

1627. 30 Septemb¬

Jan Pieterszoon Koen.

16..7. 30. Septemb

1629. 20 Septemb.

Jacques Specx.

1629. 22 Sept.

1632. 7 Septemb.

Henrik Brouwer.

1632. 7 Sept.

1635. 31 Decemb.

Antoni van Diemen.

1635. 31 Decemb.

1645. 19 April.
Kor-
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Kornelis vander Lyn.

van Ae 1645. 19April totA 1650. 11 Decemb.

Karel Reinierszoon.
Joan Maatzuiker.

1650. 11 Decemb.

1653. 18 May.

1653. 18 May.

1678. 4 January

1678. 10January.

Ryklof van Goens.

1681. 25 Novemb.

Kornelis Speelman.

Johannes Camphuis.

1684. 11 January.

Willem van Outhoorn.

1691. 24 Septemb.

1681. 25 Novemb.

1684. 11 January.

1691. 24 Septemb.
1704. 15 Augustus

1704 15 Augustus. 1709. 30 October.

Johan van Hoorn.
Abraham van Ricbeck.

1713. 17 Novemb.
1709. 30 October.
1713. 17 Novemb. 1718. 12 Novemb.

Christofiel van Zwol.

Henrik Zwaardekroon.

1718. 13 Novemb.

Mattheus de Haan.

1725.

Ly

1725.

ST

Van de Naamen der HEEREN

DIRECTEURS GENERAAL,
OF

ALGEMEENE BESTIERDERS VAN DEN HANDEL

VAN

NEDERLANDS INDIA.
Lyst der Jan Pieterszoon Koen.

van Ae. 1613. tot 1618.

hlgemeene Pieter de Carpentier.
Bestierders
van den

handel vanDaniel vander
Indien.
gevaren.

Lek, 6 Decemb. 1625. uit¬

Antoni van Diemen.
Philip Lucaszoon.

Kornelis van der Lyn.

1618.1622.

1626.

1632.

1635.

1635.

1640.

1640.

1645.

Prii

Francois Caron.
Joan Maatzuiker.

1647.
1650.

1650.
1653.

Gerard Hulft.

1654.

1656. 10April.

Karel Hartzing.

1656.

1667. 24 September.

1667.

1675.

Nicolaus Verburg.
Ryklof van Goens.

1675.

1678.

Kornelis Speelman.

1678.

1681.

Balthazar Bort.

1681.

1684.

Antoni Hurdt.

1669.

Willem van Outhoorn.

1684.
1689.

Johan van Hoorn.

1691.

1704.

Abraham van Riebeek.

1704.

1709.

Abraham Douglas.

1715.

1691.

Francois Kastelein.

1709.
1715.

Mattheus de Haan

1722. den 16ditogekoren. 1725.

Antoni Huisman.

1725.

1722. 15 April overleden.
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ORDINARIS RAADEN
VAN

NEDERLANDS INDIA.
Lyst der

Jan Pieterszoon Koen.

Ordinaris

Steven van der Hagen.

Raaden

van Indien.

Hans de Haze.

Fredrik Houtman.

van Ao. 1613. tot 1618.
1614.

1620 270

1616.

1619.

1618.

1620.

Pieter de Carpentier.

1618.

1622.

Andries Souri.

1618.

Frank vander Meer.

jacob Dedel.
De. Martinus Sonk.
Pieter Dirkszoon.

Adolf Thomaszoon.
Daniel van der Lek.
Jan van Gorcom.
De- Picter Vlak

Jacques le Febrc.
Willem Janszoon.

1619.

1620.

1622.

1620.
1620.
162. 0.
1626.

1626.

1626.

1634.

1626.

1627.

1626.

Antoni van Diemen.

1626.

Wybrand Schram.

1626.

1630. en doe weer van 1632
tot 1632.

Picrer van Duinen.

Jeremias de Meester.

1626.

1628.

1628.

Jacques Specx.

1629.

Philip Lucaszoon.

1631.

Arent Gardenys.

1635.

1643.

1635.

1637.

1639.

1613.

Artus Gyzels.

Antoni Caan.
Jan Ottens-

Karel Rcinierszoon.

Kornelis vander Lyn.
Trancois Caron.
Johan Maatzuiker.

162 9.

1635.

1639.

1641.

1639.

1650.

1638.

1640.

1642.
1630.

1650.

1647.

Karel Hartzink.

1644.

Salomon Zweris.

1644.

1645.

Simon van Alfen.

1645.

1646.

Gerard Demmer.

1650.

1652.

Arnold Heussen.

1648.

1650.

Johan Cuncus.

1650.

1657.

Arnold de Vlaming van Outshoorn.

1650.

1661.
1656.

1656.

Willem Verbeck, of vander Beek.

1654.

Idem hersteld.

1661.

1663.

Nicolaas Verburg.

1655.

1667.

Dirk Steur.

1655.

1663.

Adriaan vander Meyden.

1658.

1660.

Laurens Pit.

1660.

1678.

Pieter Antoniszoon Over ’twater.

1663.

1678.

1661.

1675.

662,

1669.

Ryklof van Goens.
Mattheus van den Brouke.
Jacob Hustaart.

1664.

1665.

Kornclis Speelman.
Pieter van Hoorn.

1671.

1678.

1675.

1678.

Konstantyn Ranst.

1675.

1677.

Johan Bax.

1676.

1678.

IV. Deel.

Aaa

Baltha-
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van Ao. 1678. tot 1681.

Balthazar Bort

1678.

1678.

Willem Volger.
Antoni Hurdt.

1678.

1684.

Dirk Bloem.

1679.

1680.

1681

1689.

Willem van Outhoorn.

684.

1681.

Joannes Camphuis.

Maarten Pit.

1683

1690.

Ryklof van Goens de Jonge
Jacob Joriszoon Pits

1685.

1666.

1685

1667

Laurens Pyl.

1687

1705.

Johan van Hoorn.

1687.

1691.

Isaac de St. Martin.

1688

1696.

Dirk de Haas

1690

1701.

Abraham van Riebeek

1691.
679.

1704.

Wouter Valkenier.
Joannes Kop

1699.
1705

1697
1700.

1705.

Jacob van Dam.

1702.

1704.

Christoffel van Zwol

1702

713

1704

1707.

Emanuel Bornezee.

Herman de Wilde.
Abraham Douglas.

Pieter de Vos.

Adam van Ryn.

1705.

1709

1705.

1710

1709

1707

Kornelis Chastelein.

1714.

1709.

Mattheus de Haan.

1710

Henrik Bekker.

Laurens Tolling, zonder stem in Rade tot
A° 1723

Frans Castelein

1722

1710.

1716.

1710

1724.

1711

1715.

Henrik Zwaardekroon.

1716.

1718.

Theodorus de Haze

1716

1718.

Mr. Samuel Timmerman.

1716

1721 overleden in Augustus.

1716.

1722. 4 Novemb. overleden.

Mr. Jacob Faas

an Kornelis d’Ableing.

1721. in July overleden.

1720.

Ferdinant de Groot.

1715

Willem Bakker Jacobszoon

1719

1720.

1720

1722.

Mr. Izaak Augustyn Rumph.
Antoni Huisman.

1720

1725

1720.

Kornelis Hasselaar

1720

Johan Adriaan Crudop.

1724. n0g

1724. nog.

1720

Wybrand Blom

1724.

Ewout van Dishoek-

1724.

L

Y

s

T

Van de Naamen der H EEREN

EXTRAORDINARIS RAADEN
VAN

NEDERLANDS INDIA.
Enraordi-

Adriaan Maartenszoon Blok

naris Raa

Herman van Speult.

den van

India.

van Ao. 1619

610

1619.

1626

Willem Janszoon

1619.

1626.

Willem Witzen.

1622

Jacques Specx.

1622.

1627

Jeremias de Meester.

1626.

1628

Quiryn van Raamburg

1630.

1633

1630.

1635

Arent Gardenys

Johan van der Butg
Philip Lucaszoon
Artus Gyzels.

Jan van Broekom.
Antoni Caan.

1631

1641.

1631

1633.

1631.
1635.

1626.

1635

1640.

1639.

Jan

BAT
Jan Ottens.

V

A.

I

Karel Reinierszoon.
Antoni van den Heuvel.

Kornelis vander Lyn.
Henrik Boudewynszoon van Lokhorst.
Adam Westerwold.

1639.

1636.
1636.

1638.

1637.

1637.

1638.

1637.

1638.

Johan van Twist.

1639.

1643.

Justus Schouten.

1640.

1644.

Salomon Zweris.

1640.

1645.

Simon van Alfen.

1640.

1645.

Joan Maatzuiker.

Francois Caron.

1641.
1641.

1641.

Gerard Demmer.

1642.

1650.

Pieter Boreel.

1642.

1643.

Kornelis Witzen.

1642.

1646.

Karel Hartzink.

1642.

1649.

Jeremias van Vliet.

1644.

1646.

Pieter Mesdag.
Jochem Roelofszoon Deutecom

1645.

1644.

1647.

1649.

1648.

1650.

Arnold Heussen.

1647.

1648.

Arnold de Vlaming van Outshoorn.

1649.

1650

Johan Cuneus.

Willem van der Beek

1651.

1654.

sohan van Teylingen.

1651.

1651.

Kornelis Cæsar.

1651.

Willem Verstegen.

1652.

1652.

Dirk Steur.

1652.

1655

Gaspar van den Bogaarde.

1654

1655.

Pieter Sterthemius

1655.

1659.

1656.

1668.

Jan Thyszoon Payard.
Laurens Pit

Adriaan vander Meiden.

1657.

1661.

1657

1663.

1657.

Ryklof van Goens.

1657.

Mattheus van den Brouke.

1660.

1662,

Abraham Weins.

1660.

1661. overleden.

Frederik Coyett.

1660

1662.

Simon Cos.

1660.

1664.

1662.

1665.

Jacob Hustaart.

1660.

Rogier van Heiningen.

1663.

1665 overleden.

Pieter van Hoorn.

1663.

1675.

acob Cops.

1663.

Johan van Dam.

1664.

Antoni Paviljoen.
Kornelis Speelman.

Konstantyn Ranst.

r

1665.
1667.

1668.

1675 afgezet.
1666.

7

1678.

1671.
1675.

Balthazar Bort.

1670.

1678.

Willem Volger.

1671.

1678.

Ysbrand Godsken.

1672.

1676.

Sybrand Abbema.

1674.

1679

Antoni Hurdt.

1675.

Henrik Adriaan van Rheede.

1677

1678.

1677.

Willem van Outhoorn.

1678.

Joannes Camphuis.

1678.

Konstantyn Nobel.

1678

1678.

Jacob Joriszoon Pit.

1678.

1685.

Ryklof van Goens, de Jonge.

Jacob Kops (op Macassar hersteld zynde)
Laurens Pyl.
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van Ao. 1636. tot 1639.

1679.

1681.

1661.

1680.

1680.

1684. 10 Novemb. overleden.

1680.

1687.

Frederik Lambertszoon Bent.

1681.

1682.

Johan van Hoorn

1681.

1687.

Kornelis van Quaalberg

1682.

1667.

Nicolaas Schagen.

1696.

Reinier Casembrood.

1683.
1684.

Isaac de St. Martin.

1685.

1688.

Thomas Slicher.

1685.

1691.

1685.

Aaa 2

Rob¬
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van Ao. 1686. tot 1688.
Robbert Padbrugge.
Pieter Paauw.

1687.Zuec-

1695.

Gerard de Bevere.

1687.

1699.

Joachim Nieuwstad.
Dirk de Haas.

1688.

1695.

1689.

1690.

1695.

Johan van Leenen.

1689.

Abraham van Riebeek.

1690.

1691.

Emanuel Bornezee.

1690.

1600.

Wouter Valkenier.

1690.

1692.

Joannes Kops.

1690.

1697.

Laurens Pit, de Jonge.

1692.

1700.

Simon vander Stel.
Thomas van Rhee

169y

1699.

1695.

1701

1693.

1701.

Willem Oem van Wyngaarden, Heer van
Werkendam.

1693

1698.

Wybrand Lycogthon.

1695.

1699.

Gelmer Vosburg.

1696.

1697.

Pieter Deixhocke.

1697.

1701.

Daniel Heinsius.

Willem Adriaan vander Stel.

1699.

1708.

Jacob van Dam.

1699.

1702.

1700.

1702.

Gerard de Heere.

Christoffel van Zwol.

1700.

Dirk Comans.

Abraham Douglas.

1702.

1702.

1706.

1703.

1705.

Henrik Jan Winkelman.

1703.

1703. overleden.

Herman de Wilde.

1703.

1704.

1703.

1705.

Adam van Ryn.

1703.

1707.

Bernardus Phoonzen.

1703.

Adriaan vander Stel.

1703.

Pieter de Vos.

Henrik Zwaardekroon.

1708.

1720. overleden.

1704.

1716.

Matteus de Haan.

1704.

1710.

Willem de Roo.

1704.

1712. overleden.

1705.

1710.

Kornelis Chastelein.

1705.

1709.

Kornelis Jan Simons

1707.

1707.

Henrik Bekker, vinde dien Heer al zoo ontrent

Pieter Roozelaar.

1707.

Theodorus de Haze.

1709.

1716.
1716. overleden.

Laurens Tolling.

1709.

1710.

Frans Castelein.

1709.

1711.

1710.

1712.

1710.

1716.

Joannes van Steeland.
Samuel Timmerman.

Jacob Faas.

1710.

1716.

Jan Kornelis d’Ableing.

1710.

1720.

1714.

1724. overleden.

Maurits Pasques de Chavones.

Ferdinand de Groot.
Willem Six.

Willem Bakker.

Mr. Izaak Augustyn Rumph.

1715.

1719.

1716.
1716.

1718.

1719.

1716.

1720.0.

1718.

1720.

Kornelis Hasselaar.

1717.

1720.

Hans Frederik Bergman.

1719.

1723. dog repata dit jaar, en

Johan Adriaan Crudop.

1720.

1720.

Antoni Huisman.

stierf kort er aan.

Diderik Durven.

Wybrand Blom.
Petrus Vuist komt van Beng.

1724.

1720.

Christiaan van Vrybergen
of by zyn overlyden
Abraham Kranendonk.

Sbeide overl.
1725. repats. dit jaar.

Ewout van Dishoek.

1720.

Jan Oets.

1720. overleden den 9 Maart 1723 on¬
trent de Straat.

Joan-

ATA

B

Joannnes Sipman.
Gerard van Westreenen

Mr. Willem van Egten.

VIA.
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van Ao

5

1723.

Pieter Gabri, komt uit Amboina.

1723.

Dirk van Cloon, op Choromandel.

1723.

Joannes Hartenberg
Joan Everhard vander Schuur

)

1724.

Jacob Willem Dubbeldekop.

SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
DER

HOOGEREGEERING
VAN

NEDERLANDS INDIA.

Geheim- Matthys Korneliszoon Vleeshouwer van Ao. 1616. tot Ao. 1623.
schryvers

Matthys Strobanius.

der hooge

Jan van Doreslaar.

Regeering
van Indien.

Antoni van den Heuvel.

1623

1624. in May.

1624. in May.

1628.

1628.

Pieter Vlak.

1629

Dirk vander Lee.

1629. 23 Novemb.

Maarten Ysbrands.

Picter Vlak.

1632. Septemb.
1632.

Septemb.

¬

1632.

22 Novemb.

1633.

1640¬

1645.

Joan Cunæus.

1645.

1648.

Zacharias Wagenaar.

1651.

Pieter Mesdag.

1653.

Andries Frisius.

1641.

Adriaan Willeboorts.

1653.

1655.

Gabriel Happart

1656.

1657.

Andries Frifius.

1657.

AgrNt.

Pieter Marville.

1661.

1666.

1677

Joannes Camphuis

1677.

1678.

1665.

Johan van Hoorn.

1678.

Jacob van Dam.
Abraham van Riebeek.

1682.

1684

1691.

Paulus de Roo.

1691.

1695.

Christoffel van Zwol.

Willem de Roo.

Henrik Zwaardekroon.

Isaak Garsin.
Ferdinand de Groot.

Johan vander Niepoort.

1695.
1700.

April.

1660.

Johan van Riebeek.

Mattheus de Haan.

Septemb-

1682.

1684.

Septemb.

1700. 8 Jany.

8Juny.

1701. 21 May.

1701. 21 May.
1703.

1704. 4 Augustus.

1703.

1704. 4Augustus. 1708. 8February.
1708.

February. 1713. 27 February.

1715. in ’t begin.

Johan Adriaan Crudop.

1713. 2 May.
1715. 25 Juny.

Jacob Willem Dubbeldekop.

1720.

1722.

Jan Paul Schagen.
Joan Frederik Gobius.

1722.

1723. 19 Jany.

1723. 29 Juny.

1723. 22 July.

Frederik Lokman, Provisioneel.

1724.

Ara 3

1720.

LYST
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LYST

Van de Naamen der

EERSTE KLERKEN
TER

GEHEIME SCHRYF-KAMER
VAN DEN

OPPERLANDVOOGD;
Ielke (schoon maar Kooplieden zynde ) hier volgen laat, om dat
zy tot deze kamer mede behooren.

Eerste
Kierken
ter Ge-

heime

schryfkamer van

zyn Edel¬

heid.

Picter Marville.

tot 1655.

van Ae.

Kornelis Hoofd.

1665.

1667.

1667.

1671.

Johan van Hoorn.

1677.

1678.

Pieter van Hoorn.

1678.

1682.

Frederik ab Artzat.

1682.

Johannes Camphuis.
Pri—

N. Kuilenburg.
Jacob Akkersloot.

Christoffel van Zwol.
Joannes Ulrichs.

Joannes Koekebakker.
Isaak Garsin.

1688.

1690.

1690.

1695.

1676.

1700.

1700.

1701.

1701.

1704.

Kornelis Bezuyen.

1704.

1706.

Johan vander Nipoort.

1706.

1713.

Abraham de la Bordette.

1713.

1722.

Frederik Lokman.

1722.

1724.

LY ST
Van de Naamen der HEEREN

ONTFANGERS GENERAAL
VAN

NEDERLANDS INDIA.
Ontfangers Timon

Cegeud.

Michielszoon.

van A°. 1620. tot 1624.

Adriaan vander Eyk.

1624.

Kornelis van Maseik.

1629.

1629.

Sebald Wonderaar.

1636.

1653.

Henrik van Gent.

1653.

1659.

Wynand Rutgers.
Henrik van Gent.
Johan Kroon.

1657.

1658.

1658.

1659.

1659.

1664.

Pieter van Hoorn. Extraordinaris Raad.

1664.

1668.

Johan Weezenhagen.

1668.

1672.

Willem van Outhoorn. Ordinaris Raad.

1672.

1681.

Jan Lambertszoon Bent. Extraordinaris

1681.

1683.

1683.

1690.

Raad.

Jan Parvé,
Gerard van deVoorde als Licentmeester,
Provisioneel.

1699.

1691.
Si-

B

ATAVI

A.
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van Ae. 1691. tot 1709.

Simon van den Berg.

1713.

1709.

Jacob Pelgrom.

1713.

Ferdinand de Groot.

1722.

1715.

Gaspar van Mansdale.
Adriaan van Biesum.

January.

1717.

1722. 1723. 10g

LYST

VAN DEEERSTE

OPPERKOOPLIEDENDESKASTEELS,
Zoo verre die ons bekend zyn.

Ma: theus Leenderdszoon.

tot 1622.
1640.4 1645.

N. de Wit.

1645.

1648.

Willem vander Beck.

1648.

1650.

Eerste Op-Aarnout Krook
perkoop
lieden des

Kasteels.

van Ao.

ri

Pri—

Rogier van Heiningen.
Pieter Knol.

1663.dr

1663.

1663.

1672.

1672.

1679.

1680.

1683.

1683.
1684.
1670.

1684.

1695

1696.

Gerard de Heere

1696.

1696.

Jacob van AImonde.

1696.

Gerard Vreeland.

Johan Parvé.

Mattheus van Lugtenburg.
Emanuel Bornezee.

Isaak van Thyc.

Nicolaas Alebos.

1690.
1695.

1700.

Mattheus de Haan.

1700.

Bernardus Phoonzen.

Adam van Ryn.
Ludolf van Koulster

1700.

1700.

1703.

1703.

1705.

1705.

1707.

1707.

1710.

Ferdinant de Groot.

1710.

1710.

Gaspar van Mansdale.

1710.

1713.

1713.

1713.

Louis Gerrelag.
Gerard van Tol.

Antoni Valk-nier.

1713.

Joannes Mullerius.

Joannes Pieterzon.

Hermannus van Sugtelen.

1715.

1715.

1717.

1717.

Johan Everart vander Schuur.

1714

1714.

1722 Wierd vryman.

1722. 1724. n0g.

Adriaan Oostwald.

LY

ST

VAN DE TWEEDE

OPPERKOOPLIEDENDESKASTEELS.
Tweede

Frederik Coyet.

Oprer
Rogier
kooplieder

des Kastecls.

van Heiningen.
Wybrand Dubbeldckop.
Willem Maatsuiker.

van Ae. 1644. tot 1647.
aaeer

1656.

1663.

1663.

1672.

Pieter Knol
Gerard Vreeland.

1672.2

1672.

1672.

1672.

Konstantyn Nobel.

1672.

1678.

1681.

1682.

Mattheus van Lugtenburg

1682.

1683.

Emanuel Bornezee.

1683.

1684.

1684.

1688.

Johan Parvé.

Picter Vorwer.
Prisis

Ni-
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van Ao. 1694. tot 1695.

Nicolaas Alebos.

1696.

Gerard de Heere.

1695.

Bernardus Phoonsen.

1699.

1700.

Matrheus de Haan.

1700.

1700.

1700.

1700.

Ludolf van Koulster.

1700.

1703.

Louis Gerrelag.
Francois Dubbels.

1703.

1705.

1705.

1707.

Adam van Ryn.

Gerard van Tol.

1707

1707.

Ferdinant de Groot.

1707

1710.

Gaspar Mansdale.

1710.

1710.

Joan Herman Brandauw.

1712.

1710.

Antoni Valkenier.

1712.

1713

Joannes Mullerius.

1713.

1713.

Joannes Pieterzon.

1713.

1714.

Hermannus van Sugtelen.

1714.

1715.

Joan Everart vander Schuur

1715.

1717.

Picter Houttuin.

1717.

1722. Na ’t Vaderland.

1722.

1724. nog dog gaat na Bengale.

Abraham Patras.

LYST
DER HEEREN

SERGEANTEN MAJOORS.
Sergener.
Majoors.

Willem Verbeck.

van Ae. 1620. tot

Adriaan Antoniszoon.
Pierre de Champs.
Maarten Schouten.

1632.

1636.

1637.

1638.

1638.

1639.

Joan Lamoot.

1640.

1642.

Willem Verbeek.

1640.

1651.

Willem Verbeek.

1654.

1656.

Johan van Dam

1656

1661.

Willem Verbeek.

1661.

Timon Sloot.

1663.

1669.

Christiaan Poleman.

1669.

1679. 31 July.

Isaak de St Martin.
Jan Franszen.

Francois Tak.
Isaak de St. Martin
Adolf Winkeler.

Meynart de Roy.

1679.

1083.

1683.

1684.

1684

1685.

1665.

1690.

16956

1703.

1703.

Barent Ketel.

1708.

Hans Frederik Berchman.

1709.

Ernst Melchior Paissen.

1663 29 July.

Maart.

1707. 29 Maart.
1709.

1723. dat repata

George van Spree.

1719.

1719. overleden.
1720. zie verder niets vanhem

Herman van Baajen, nu tueede Sergeant

1723.

1724. nog.

1719.

1724. nog.

1718.

Majoor, en by vertrek van de Heer Bergman, dito in zyn plaats.

Pieter Gysbert Noot, Directeur over de
Fortificatien en Approches van Indien,
Ingenieur.

LYST
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P
LYS
DER HEEREN

BOEKHOUDERS GENERAAL.
van Ae. 1613. tot 1613.

Dockhou¬ Jan Pieterszoon Koen.
ders Gene-

raal.

Antoni van Diemen.

1626.

Kornelis vander Lyn.

1632.1638.

ri—

1645.

Dirk Steur.

1651.

—

1657.

1661.

1662.

1670.

Kornelis Francx.

1671.

1672.

Kornelis Portier.

1672.

1673. 29 Augustus.

Dirk Tymonszoon de Jong.

1674.

1676.

Jacques Bucquoy

1676.

1680.

Kornelis Speelman.

Paulus Davidzoon de Vicq.
r—

Gysbert van Everdingen.
Daniel Braams.

1680.

1682.

1683.

1666.

1686.

1691.

Paulus de Roo.

1691.

1691.

Dirk Comans.

1692.

1698.

Adam van Ryn.
Abraham Douglas.
Kornelis de Heide.

1678.

1700.

Kornelis Bezuijen.

1707.

1708.

Daniel Bernard.

1708.

1710.

Adriaan Nieuland.

1700.

8 May.

1701.

1701.

1707.

Andries Meesters.

1710.

1712.

Jan Everhard vander Schuur.

1712.

1715.

Pieter Colyn.

1715.2

1719.

1719.

1724. nog.

Rogier Thomas van Heiningen.

LYS T
DER HEEREN

VISITATEURS GENERAAL.
Goezens.

Visiiateurs

van Ae. 1640. tot

Generaal.

Pri—

Paulus Davidszoon de Vicq-

1666.

Robbert de Vicq-

1674.

Witwout.

1670.

Maarten Pit.

1677.

Iae Solimans

1682.

1684.

Jeremias Coesaart.

1684.

1689.

1680.

Govaart van Hoorn.

1689.

1696.

Bernhardus Phoonzen.

1696.

1699.

Thomas van Zon.

Kornelis Beernink.

Willem de Roo.
I. Deel.

1699.

1699.

1700. 31Maart.

1700.

1700.

1701. 21 May.

Bbb
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Lodewyk Wys.

van Ae 1701.

totAo. 1702.

1702.

1703.

Johan Jacob Erberveld.

1704.

1704.

Joannes Grootenhuis

1704.

Jacob Claarbout.

1707.

1709.

1707.

Willem Six.

1710. 10Maart.

1713. 18 Augustus.

Joannes Visscher.

1713. 1OOctober.

1715.

Aarnout Valk.

1715.

Joannes Pieterson.

Antoni Heinsius.

1717.

1720.

Abraham Patras.

1720.

1722.

Daniel Verhoeven.

1722.

1724. nog.

LYST
DER HEEREN

EQUIPAGIEMEESTERS.
Equipa-

Nicolaas Picterszoon.

gie-Mee-

N. Schoutens.

1632.

Matthys Quast.

1640.

Gerard van Harn.

1642.

1645.

Jacob Vermeulen.

1645.

1645.

van Ao. 1630. tot

st

sters.

Matthys Crap.

1656.
1666.

Simon den Danser.
Pr—

Jan de Graaf.

1674. April.

1667.
1674.

Jacob de Geus.

2-

1680.

Herman Lodewykszoon.

1680.

1688.

Simon van den Berg.
Jan Constantyn vander Mart.

1688.

1691.

Nicolaas Bichon.

1692.

Maurits Jacobszoon Eyk.

1697.7

1699.

1692.-

September.

1692.

1697.

Ottho van Thiel.
Jan de Wit.
Pieter Ryk.

1699.

1700.

1700.

1704.

1701.

1712.

Meynart de Boer.

1704.

1705.

Jacob Broech.

1705.

1710.

Wessel van Neercassel.

1712.

1718.

Michiel Westpalm.

1718. 1724.

July;
April.

November.
nog.

LYST
DER HEEREN

ADVOCATEN FISCAALS.
Rctoeaten

Willem Wyntges.

Fiscaals.

Ysbrand van Swaanswyk.
Abraham Welsing.

Antoni van den Heuvel.

van Ao.1627. tot
1629.

23 Juby.

1632.
1632. 1636.
a

1634.

1638.

1641.

Simon van Alsen.

1639.
1643.-

Gerard Herberts.

1646.

Joan Cunæus.

1650.

Abraham Welsing.
Gerard Demmer.

a

Herman Klenk van Odesse.

1645.

1649.
1661.

Louis Philibert Vernatti.

1661.

1662.

Kornelie Snock.

1662.

1674. May.

Mt. Pie-

BAT

V

Mt. Gualter Zeeman.

1677.

Mr. Gerard de Bevere.

1688.

1690.

Herman Klenk van Odesse.

1690.

1694.

Pieter Ketting.

1694.

1695.

1695.

1697.

Mr.

Willem van Wyngaarden.
Mr

379

A.

van Ao. 1674. tot 1677. 2 Augustus.

Mr. Pieter Paauw.

1688.

Gysbeit Buis.

1697.

1698.

Abraham Quevellerius.

1698.

1700.

1700.

1702.

Mr. Christiaan Pit.

Abraham Quevellerius

Mr. Kornelis Rerendregt

1702.

1702.

1702.

1708.

Mr. Arnoldus Bitter

1708

Mr. Abraham Alewyn.

1715.

717.

Mr. Pieter Vuist.

1717.

1720.

May.

1715.

Mr. Abraham Alewyn.

1720.

1721 overleden.

Mr. Jan van Stryen.

1721.

1722. na ’t Vaderland.

Mr. Everhard Krayvanger

1722.

1724. n0g.

LYST
DER HEEREN
BAI

Baillu’s

L.2

L

US

van Ao. 1620. 29 Maart tot

Jan Styns.

1620. 1 July.

Henrik Bruistens.

Job Christiaanszoon Gryp.

1621. 5 Septemb.

Antoni Caan

1622.

4 February

1July.
162 1.
1622.

1624

1626.

Antoni Caan.

1626.

1629.

Adriaan Martenszoon Blok.

1629.

Ysbrand van Swaanswyk.

1629. 23 July.

1631.

Jacobus Bontius.

1631.

1632.

Simon Bolentyn

1632.
1632.

4February.

1624.

Maarten Janszoon Visscher, Alias Vogel.

Nicolaas van Kleef.

5 September.

1638. 24 October.

Joan Maatzuiker.

1638. 24 October

1640. 11 January.

Simon van Alfen.

1640. 1 January

1643. 23 Novemb.

1643. 23 Novemb

1647. 31 Decemb.

Ambrosius vander Keer.
Johan Cunaeus.
Ambrosius vander Keer.

1647. 31 Decemb.

1650. 27 October.

1650. 27 October.

1651. 25 Aprit.

Pieter Hakkius.

1651 25 April.

Ambrosius vander Keer.

1656. 28 Novemb

Jacob Casembrood.

1664. 31 Maart.

Henrik de Bollan;door de Heeren Raa-

1666.

1656. 28 Novemb.

1664. 31 Maart
1686.

1686. Novemb.

den in weerwil van zyn Edelheid Camphuis gekoren dog

waargenomen door

Vincent van Mook.

David Dispontyn.

1688.

1697.

Kornelis van Outhoorn.

1697.

1701. 23 October.

Lambert Dudde.

1701.

1706.

Joannes Ens

1706. 6October

1708.

Everd Everwyn van Niel.

Gerard Hemsing.

1708.

1709. 9

July.

1709.

1719.

Henrik Kras

1719.

1720.

Willem Maurits Cruse.

1720.

1724. nog.

Bbb 2
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LYS

T

DER HEEREN

WATERFISCA7A L S.
De Advocaten Fiscaals waren ook
WarecFiscaals.

van Ao. 1627. tot Ao. 1667.

Water-Fiscaals.
Mr. Pieter Paauw.

1687.

1667.

Wouter Valkenier.

1687. 28 October.

Mr. Joachim Nieuwstad.
Nicolaas Alebos.

1688. 21 Augustus.
1696. 30 April.

Abraham Guevellerius.

1699. 6 Novemb.

Mr. Kornelis Beerendregt.

1708.

1688 21 Augustus.
1696. 26Maart.
1699. 6 Novemb.
1707.
1724. 1og.

LST

DER HEEREN

LAND-DROSTEN.
Land-

Drosten.

van Ao. 1651. tot Ao.1653.

Pieter Kemp.

Ambrosius vander Keer.

1656.

1653.

ean Ferment.

1656.

Vincent van Mook.

1669.

Laurens Pit, van de Oost.

1669.
1678.

1678.

1664.

Vincent van Mook, van de West.

1678.

1685.

Vincent van Mook, alleen.

1685.

1685.Novemb.

1688.

1688.

Henrik de Bollan.
Michiel Ram.

Govert Knol.

Septemb.

1701.

1701.

1707.

1707.

Christiaan Ludewich Holleyzen.

1709.

Henrik vander Horst.

1710.

1710. February.

1715.

1715 en 1723alsOud-

Philip Gyger.

1709.

Land-drost nog
in’t leven. 724

Nicolaas van Haaften.

1722. 16October.

Godfried Bogaart.

1722. 10 Novemb. 1724. nog.

1722 in October weer
open gesteld.

LY ST
DER

OPPERHOOFDEN
VANHET

SOLDY-COMPTOIR.
Opper¬
hoofden
van ’t Sol-

dy Comptoir.

Henrik Schenberg.
Simon Keerdekoe.

van Ae 1672. tot 1678.

Emanuel Bornezee.

1678.

Kornelis vander DuinJoannes Cops.

1683.

1683. 1685.
1685. 1689.

Henrik Dykman.

1689. 1694.

Michiel Baalde.

1694.a3

Joannes Eduartszoon.

Willem de Roo.

1697.

1697.

1701.

1701.

1701.

Fran-

B

V.

T

I

A.
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van Ao.1701. tot 17.6.

Francois le Blancq.
Gaspar van Mansdale.

1706.

1708.

1708.

1715.

Salomon Storm.

1715.

1721.

Adrjaan Oostwald.

1721.

Stcphanus versiuis.

1722.

Henrik Haak.

1722.

1724. nog. En toen als Landvoogd na Amboina.

1724.

Kornelis 't Lam.

Bchalven hun gemeen inkomen, te voren al aangehaald, genieten zy als Curafores
ad Lites, of als Redaers der Boedels van ongehuwde dienaars volgens besluit van haar
Edelheden van den 5 September 1648 in ’t gemeen 22 per cio, en van gereede penningen i per co.

L.

ST

Y

DER

SJAHBANDARS.
Sjahbandars.

van Ao. 1621 tot

Dirk Jemning.

Wybrand Dubbeldekop.
Okker Okkerszoon, was den 25 February

1673.

1676.

1676.

1622.

1679 eerst geworden Sjabbandar a90gl.
dog wac Ao 1667 al Licentmeester.
Gerard van de Voorde.

1682.

1701.

Henril. Vuist.

1701.

1707.

Jacob Heinmans.

1705

1709.

Kornelis Hasselaar.

1709.

1717.

Jacob Torant.

1717.

1719.

1719.

1723. 10g.

Arnoldus Abeleven.

Dit ampt, en dat van Lieentmeester, is ieder byzonder bedient tot den 20 Novemb,
1671 , wanneer zy weer by eer gevoegt zyn.

L

YST
DER

CONSTAPELS-MAJOOR.
Constapels.
Majoor

Klaas Janszoon.

van Ao. 1670. tot
1684.

Ameling Wydeman.

1695.

Dirk Thomaszoon.

1695.

1697.

Otto van Thiel.

1697.

1700.

Jan C wyn.

1700.

1703.

Maurits Jacobszoon Eyk.

Christoffel Wels.

1703.

1705.

Willem Beyts.

1706.

1723. nog.

LYST
DER

A DMINISTRATEURS,
OF

OPPER-BEHANDELAARS
VAN DEN

MEDICINALEN WINKEL.
Admini- Frederik Christiaanszoon.
straieurs Willem Nanningszoon.

der Medi
cinale

Andriés Duraeus.

wijkel. Henrik ter Horst.

van Ao. 1622. tot
1624.

1628.

1646.

1646. 1669.

Bbb3
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Andreas Cleyer.
Adriaan Strykersberg.

van A0.

tot 1682.
1682.n 1702.

2

Gerard Brouwer.

1702.

Laurens de Vogel.
Lambertus Lamberti.

1709. 1714.

1714.a 1720.

Jan Pinket.

1720.

1720.

1720.

1723. nog.

en

Joannes de Hartog.

1709.

LYST

DER

BAAZEN op ’t Eiland ONRUST.
van Ao. 1681. tot
1705.
Jeroen Barentszoon van Moerbeek, was

Baazen van Albert Rene.
Onrust.

t lang.

1705.

Nicolaas van Noord.

1713.

1713. 1714.
1714. 1717.

Pieter Nieuwkerk.
Pieter Victor.

Kornelis vander Walk.

1717.

Kornelis van Sorgen.

1722. 1724. n0g.

L.

1722.

YST

DER
F
Fabryken.

A BRYKEN.

Gomarus van Staan.

van Ao. 1621. tot 1628.

Jochem Roelofszoon Deutecom.
Pri

Starkenburg.

—

Van Leeuwen.

1628.
1672.

1680. 18 Septemb. overleden.

Adriaan de Man.

1680. 2 1688.

Ewout Verhagen.

1688.

Marcus de Bajonville.

1694.

dito.

dito¬

1694.

Willem Joris van de Velde, al voor

1705.

1716.

Willem van Rossum.

1716.

1719.

1719.

1722.

Jan Hermanszoon vander Burg.
Dirk Klaaszoon Duindam.

1722.

LY

1723. nog.

ST

Der onafhankelyke , of independente FISCAALS, welke wy bier
by een byzondere Lyst, schoon ieder by zyn Comptoir zalgemeld

werden, opgeven, om dat men die hier alle by malkanderen heeft.
Voor de Kust van CHOROMANDEL.
Ae. 1689.

Fiscaals in. Mr. George Etzert Ploos van Amstel, gewezen Borgermeester tot Amissoort, voer
degendent.

van Amsterdam uit den 13 May 1688 met Castricum, en quam den 8 February

1689 op Batavia. Deze was de eerste, die zoo uitgezonden is.

A°. 1708.
Robbert Weir, overleden Ao. 1711.

Voor SURATTE.
A°. 1669

Pieter van Helsdingen, van Amsterdam, met Alkmaar den 27 July 1688 zoo uitgevaren zynde, quam den 20 May 1689 op Batavia.
Johan

BATAVIA.

343

A°. 1698.

Johan Diodati, Ao. 1697 den 13 May zoo van Zeeland met Oosterstein vertrokken
zynde, quam den 19 January 1698 op Batavia, en stierf in Suratte Ao. 1711. Hy

was Buitengemeen Raad van India gemaakt; dog al overleden, eer de tyding daar
quam.

Ao. 1712.
Gideon Bodaan, tot Ao. 1714 dat Japans Opperhoofd wierd.

Voor de KAAPder GOEDE HOPE.
Bo. 1690.

Mr. Kornelis Jan Simons, den 20 May 1690 van Amsterdam met de Maas uitgeva¬
ren, quam ’er den 12 October in dat zelve jaar, en bleef ’er tot Ac. 1693 den 7 December, wanneer na Batavia vertrok, gelyk zyn Ed: Ao. 1605 dus weer op Nagapatnam geplaatst, van waar zyn Ed. Ao. 1700 tot Batavia Vicepreses van Justitie geworden, en tot Ao. 1703 gebleven is.

Ao. 1694.

Joan Dominus, van Enkhuizen, met Oosthuizen den 17 May uitgevaren, stierf op de
reis.

Ao. 1696.

Joan Blesius, tot Ao. 1710of 1711, dat daar stierf.
Ao. 1713.

Kornelis van Beaumont, Ao. 1712 van Onderkoopman en Dispensier op Columbo dit
gemaakt, quam Ao. 1713aan de Kaap, en was dit nog Ao. 1724.

Voor MALAKKA.
Ao. 1691.

Arnoldus Hackius, den 4 January 1690 van Amsterdam met de Goede Hope uitgekomen, verscheen hier Ao. 1691.
Ao. 1695.

Arnold van Alzem, den 15 September 1694 van Amsterdam met ’s Heer Jansland uit-

gevaren, en den 31 July Ao. 1695 op Batavfa gekomen zynde, vlugtte Ao. 1703

of 1704 met een Engelsman van Batavia.

Ao. 1707. of 1708.

Abraham van Kervel, tot Ao. 1711 dat hy de derdemaal door de Heer Moenman opgezonden is, en vertrok Ao. 1712 buiten eenige magt, of gezag; dog in zyn fatzoen, opontboden na ’t Vaderland.

Voor BENGALE.

Ao. 1692.
Dirk van Bleiswyk, van Delf

met Hoogergeest den 17 May 1691 uitgevaren, quam

er den 19 January 1692, cen vertrok weer na ’t Vaderland Ao. .
Kornelis Bogaart van Belois, van Ao.tot Ao. ..

Ao. 1700. of 1701.

Jan van den Hengel, Ao. 1702 opontboden nevens meer andere.
Jan vander Straten van Ao.

tot Ao. 1709 dat daar stierf.
Ao. 1710.

Josef Lothen, tot Ao. 1720 na ’t Vaderland als Zeevoogd vertrok.
Voor CEYLON.
Ao. 1702.

Pieter Maccare, van Zeeland, met Oostenstein Ao. 1702 den 15 January uitgevaren,
en den 9 September ’er aangeland, is Ao. 1712 of 1713 daar overleden.

LYST

BESCHRYVINGE Van

384

LY ST
DER HEEREN

PRESIDENTEN VAN JUSTITIE,
OF

VOORZITTERS
VAN DEN

RAADDES GERICHTS.
Presidenten Pieter Vlak.

van Ae. 1629. tot 1634.

van Justi-

tie.

Johan Maatzuiker.

1640.

Justus Schouten.

1643.

1644 25 Juny.

Paulus Krook.

1644.

1644.

Pri—
—

1678.

Pieter Antoniszoon Over ’twater.
1679.
1682.

1682.

1690.

1699.

Mr. Joan Cops.

1699.

1701.

Mr. Jacob van Dam.

1701.

1704. 9 Maart.

Balthazar Bort.

Mr. Willem van Outhoorn.
Mr. Wouter Valkenier.

1689.

Adam van Ryn.

1704.

1709.

Mr. Laurens Tolling.

1709.

1724. n0g.

En kreeg Ao. 1723 een besluitende stem
in Rade van India.

Mr. Diderik Durven.

1724.

LY ST
VAN DE HEEREN

RAADEN DES GERICHTS,
voor zoo verre my de zelve nu en dan voorgekomen zyn
Raaden
van Justitie tot Ba¬
taria.

Ao. 1665.

Ao. 1641.
Mr. Gerard Herberts.

Jacob van Dam,
Abraham Ardes.

Ae. 1644.
Willem vander Beek. Deze komen voor in het
Mr. Gerard Herberts. )

proces van de Heer
Schouten.

Ao. 1668. 7 October¬
Mr. Arnold van Overbeek, den 12 April

vertrok na ’t Vaderland in 't begin van
Ao. 1649 als AdvocaatFiscaal, zynde

uitgevaren, en den 7 October op Bata-

Lid geweest tot 1646.

land Ao. 1672.

via gekomen, vertrok zoo na ’t Vader-

Frederik Coyett, was dit eenige maanden. Jacob Franszoon Hinloopen.
Ao. 1659.
Ao. 1669.
Mr. Willem van Outhoorn, komt al voor Daniel Wichelhuis.
in December, die dit blecf tot Ao. 1672,

dat Ontfanger Generaal wierd.

Jacob Caau.

Ao. 1661.

9 February.

Ao. 1672.
Ao. 1662.

Willem van Outhoorn, in dit jaar het weer
geworden.

Ao. 1671.
Jan Franszoon Hinloopen, overleden den

NVermaire, dit eenigen tyd geweest heb-

bende, vertrok in dit jaar den 3 Sep-

tember na Suratte als tweede aldaar.

Mr. Joan

BATA

V

1

A.

385

vertrokken, als Leden in dezen Raad geAo. 1674.

bruikt wierden; hoedanig ik gekentheb-

Mr. Joan Bitter, zoo uitgekomen, en Ao.

be de Heeren :

1675 op Batavia, dog vertrok na het Konstant yn Ranst Ao. 1685, 1666.
Vaderland wegens zyn vrouw, Juf- Henrik van Buitenhem Ao. 1688 enz.
frouw Knol, na haar vorigen man ge-

naamd, die over een Knol, als een Wa-

pen van haar vorigen man, op haar koets

geschilderd (dat deze Heer met reden

Kornelis van Outhoorn Ao. 1690. 1694.
Ao. 1685.
Mr. Wouter Valkenier, tot Ao. 1690, dat

er af, en ’t zyne daar op wilde hebben

buitengemeen Raad van India wierd.

een zeer zwaar geschil en pleidoy kreeg;

Jacob Snikkers; en was dit nog Ao. 1688
zaak Hochepied: ik hebbe deze Heeren

dog die knol brak haar zeer bitter

by

hare togt naderhand na ’t Vaderlanc
Die Heer quam den 9 May 1683

op

alle drie zeer wel gekent, en zy zyn het
al voor dit jaar geweest. Deze Heer

we¬

stierf in deze bediening den 3 Augustus

der zoo uit; dog hoe lang hy hier bleef

1702.

is my onbekend. Naderhand heeft hy

tot Wyk te Duurstede gewoont, daar ik
geloove, dat zyn E. overleden is. Zyn
zoon de Heer Arnold Bitter, voor On-

Ao. 1686.
Mr. Jacob van Dam, Ondervoorzitter van
dezen Raad naderhand, tot Ao. 1699

derkoopman lang daar na uitgekomen,

dat buitengemeen Raad van India wierd.

wierd mede eenigen tyd als Raad des Ge¬

richis gebruikt; dog dit in ’t Vaderland

afgekeurt zynde, vertrok zyn E. als
Opperkoopman en tweedc Ao. 17040

Ao. 1653.
Izaak Bullestraaten.

Willem ten Rhyne, Arts; die Ao. 1700

1705 na Coetsjen, en wierd niet lang
’er na Ao. 1708 Advocaat Fiscaal.

overlcden is.

Herman Klerk van Odesse, die ’t mogelyk al lang geweest was, en bleef het

Ao. 1675.

Jan van der Mersche, die zoo Ao. 1670
overleden is.

tot Ao. 1690, dat Advocaat Fiscaal
wierd.

Mr. Joachim Nieuwstad was daar voor den
Ao. 1677.

Mt. Volger van Goens ; was den 2 January zoo op Batavia.

Mr. Gualter Zeeman. En bleefdit, tot dat
hy nog in dit jaar Advocaat Fiscaal wierd.
Mr. Abraham van Riebeek, wierd het in
October.

January 1686 met de Ridderscnap,
uitgekomen, quam den 26 July Ao. 1687
op Batavia, en bleef het tot dit jaar in

’t welk hy Water-Fiscaal wierd.
Ao. 1689.
Mr. Joan Duivelaar, den 22 Maart zoo
met het schip 't Land van Schouwen

Ao 1682.

voor Zeeland uitgevaren, en den : Oc¬

Mr. Daniel Heinsius, bleef het tot Ao. 1684.

tober Ao. 1689 op Batavia aangeland,

dat na ’t Vaderland vertrok; dog hy

en daar eenige jaren’er na overleden

en Ondervoorzitter van den Raad des

Mr. Theodorus Zas, den 11 Juny 1689
met Zwaandyk voor Zeeland, zoo uit

Gerichts Ao 1692 weder uit, verscheen

gevaren, en den 28 January 690op Ba¬

quam als buitengemeen Raad van India

Ao. 1693 op Batavia, en vertrok Ao.

1699 als Zeevoogd weer na 't Vaderland.

May 1718 tot Leiden.

Ao. 1694.

Ao 1683
Mr. Nicolaas Schagen, die als buitengemeen Raad van India, en als Ondervoor-

zitter van dezen Raad uitquam, en bleef
dit tot ’t midden van Ao. 1684, dat zyn
Ed. als Landvoogd na Malalka vertrok.

Mr. Johan de Bitter quam nu ten tweede.
maal uit, en bleefLid tot Ao.

tavia gekomen. Hy vertrok weer na ’t

Vaderland Ao 1705, en stierf den 15

dat n.

’t Vaderland vertrok.

Mr. Kornelis Jan Simons

M. Kornelis Bogaard van Belois, met Sion
van Delft zoo den 28 April uitgevaren,
en den 6 November 1684 op Batavia
gekomen, wierd niet lang daar na onafhankelyk Fiscaal in Bengale.

Mr. Elbert Buis, den 17 May met Nederland van Amsterdam zoo uitgevaren,
en den 12 December 1694 op Batavia

Ao. 1684. 1i January.
Daniel van den Bolk

aangeland zynde, vertrok weer Ao.
1699.

Ontrent dezen tyd, en vervolgens heb- N. vander Heiden , is in dit jaar, na dit
be ik verscheide van de Heeren Opperampt al eenige jaren bekleed te hebben,
hoofdden van Japan gekent, die als zy uit
Japan op Batavia quamen, in dien tyd,

dat zy stil stonden, tot zy weer derwaarts
IV. Deel.

op Batavia overleden.

Mr. Kornelis van den Branden; deze vond
ik hier in dit jaar, zonder dat ik wete
Ccc

hoe
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hoe lang zyn E deze bediening waarge-

’er
Ao. 1704.
na geleeft, en zyn weduwe was in sa¬ Jacob Hoogkamer, gewezen Gezant aan
den Koning van Persien, wierd Ondernuary 1697 al met de Heer Kornelis
voorzitter van dezen Raad, in de plaats
van der Duin hertrouwt.
van de Hecr de Haan in dit jaar; dog

nomen had; dog hy heeft niet lang

Ao. 1697.

Mr. Ryklof Michael van Goens, den 0

Ao. 1706 in groote moejelykheden over

een pleidoy, zoo wegens 37428 ryks

Juny van Delft als Raad des Gerichts
met 't schip de Concordia uitgevaren,

daalders, 28 stuivers, die van zyn Ed.
door de gemagtigden van de Heer Val-

en den 24 Maart 1698 op Batavia ge-

kenier gevorderd wierden, als ook over

komen, wierd Ao. 1706, volgens last

andere zaken, geraakt zynde, is hy den

der Heeren zeventienen, by afdanking

6 November 1706 van deze bedienine

van de Heer Jacob Hoogkamer, On-

afgezet, en toen door de Heer Ryklof
Michael van Goens (gelyk wy bevorens
reeds gezegt hebben) vervangen. Na

dervoorzitter op den 6 November, en

vertrok als Zeevoogd Ao. 1708 na het

dien tyd is deze Heer, na veel weder-

Vaderland.

waardigheden (die hy wel had konnen

Ao. 1698.
Mr. Joan Egberti, den 3 May uit Zeelanc
zoo met den Eenhoorn uitgevaren, en

den 14 December op Batavia gekomen.
Deze was Ondervoorzitter van dezen
Raad Ao 1721, en was’t nog 1724.

In dit zelve jaar 1698 wierd deze Raden
ieder 150gl. ter maand toegelegt
Ao. 1699.

Mr. Philip Muikens, den 1 February zoo
van Amsterdam uitgevaren, en den 2
Augustus op Batavia gekomen.
Mr. Kornelis Berendregt, den 21 May
1699 van Amsterdam met de Liefde zoo
uitgevaren, den 13 November dezes
jaars op Batavia gekomen, en in deze

bediening tot Ao. 1702, dat Advocaat
Fiscaal wierd, gebleven

Mr. Christiaan Pit, den 26 Decemb. 1699
van Amsterdam met de Unie uitgevaren,

en Ao. 1700 op Batavia gekomen, wierc
ten eersten Advocaat Fiscaal.
Ao. 1700.

Mr. Kornelis Johan Simons, in September dezes jaars hier van de Kust als Vicepreses gekomen,dat zynEd. 13 maannen waarnam, wanneer hy den 19 De-

cember tot Gouverneur van Ceylon aangesteld is.
Mr. Henrik Jan Winkelman, den 21 De¬

cember 1700 van Zeeland met Sirjansland zoo uitgevaren, en den 16 September 1701 op Batavia gekomen, bleef
dit tot Ao. 1703, dat buitengemeen Raac
van India wierd.

Ao. 1703.

Gysbert Ferreris, die toen, den 3 Sep.
tember, op Batavia stierf.

Mattheus de Haan, Ondervoorzitter van
dezen Raad in dit jaar, in de plaats van

voorkomen, zoo hy voorzigtiger geweest was) met een Engelsman van Ba¬

tavia na Borneo gevlugt, en voor Banjar Massin juist in zulk een tyd gekomen, dat de Engelzen van de Inianders niet al te wel behandeld, waar door
zy ook genoodzaakt wierden, nadat'er

al veelen van de hunnen aan land gedood
waren (zoo my naderhand een Stuur-

man, die daar met zyn chaloep geweest
was, verhaalde) na boord toe, en zoo

schielyk na Batavia te vlugten, dat zy niet
tyds genoeg gehad hadden, om hunne
stengen op te zetten. Deze zeiden een

van hunne schepen, waar op de Heer

Hoogkamer, en nog een Heer was,
daar gelaten, en gezien te hebben, dat
de Inlanders dit in den brand gestoken,

en dus deze twee Heeren gedrongen
te hebben, eerst na de kajuit, en daar na

(zoo men aan land zei) na land te vlug-

ten, alwaar men wil dat de Heer Hoog.

kamer (die al eenigen tyd zick en aan de
koorts geweest was, en nu niet meer

voort kon) in het Bosch elendig gestoryen, of, zoo dat al niet zyn mogt

anders waarschynelyk met dit Engels
schip in’t gezigt van ’t land zou verbrand
zyn. Altoos men heeft nadietyd van de

zen Heer niets meer gehoort.
Ao 1706.

Vond ik, by myn komst op Batavia, deze Leden van dezen Raad.

De Heer Adam van Ryn, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.
Jacob Hoogkamer, Ondervoorzitter.

Mr. Ryklof Michael van Goens
Nr. Joan Egberti.

Mr. Laurens Tolling.

Mr. Johan Hinloopen, die Ao. 1719over
leden is.

tot Ao. 1704, dat als buitengemeen Raad

Mr. Samuel Timmerman, Ao 1705 in May
met Vrybergen zoo van Amsterdam uit-

op verzoek van de Heer Opperland-

gevaren, en in deze bediening tot Ao

voogd, de Heer Johan van Hoorn, by
haar Edelheden aangesteld wierd.

1710, dat buitengemeen Raad van In-

de Heer Simons geworden, en bleef dit

dia wierd, gebleven.
M. Kor

B

AT

AVI A.

Mr. Kornelis van Berendregt.
Ferdinand de Groot, die in dit zelve jaar,
alzoo hy als Opperhoofd na Japan vertrok, vervangen is door
Willem Six, Opperkoopman.

In dit zelve jaar zyn hier op Batavia in
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schryving van deze of gene Landvoogdy
(als andere Raaden van India) hebben,

en mits dat zyn Ed in rang na de jongste
gemeene Raad van India volgen zoude,

door de Heeren zeventienen aangesteld.
Kort daar aan is de Leden van dezen

July of Augustus ook zoo aangeland.

Raad op hun verzock ook toegestaan, de

Mr Diderik Durven, die dit blecf tot Ao.

zelve buitenvoordeelen, als een Batavisch

1720 dat buitengemeen Raad van In-

Predikant te mopen trekken. In dit zelve
aar wierd ook Lid

dia wierd.

Abraham van Kervel, zoo uitgekomen,

Mr. Izaak Massis, door de Heeren zeven¬

en daar na onafhaukelyk Fiscaal van

tienen aangesteld, en was het nog Ao.

Malakk; geworden.
Ao. 1707.

Mr. Jacob Faas, die dus in ’t begin des jaars
uitquaim en voor al om debank, die voor

1721.

M. Marinne Duivelaar, zoo in dit jaar
of daar ontrent, op Batavia gekomen,

en A° i7i5 als Onderzecvoogd na het
Vaderland vertrokken.

de groote Rivier van Baiavia geschoten
Ae. 1712.

is, door een Modder-moolen uit te mod-

deren, dat die Heer wel zeer geluk-

kig gedaan heeft (gelyk men dat ten

Vond ik by myn komst op Batavia uit
mboina

De Ed. Heer Mr. Laurens Tolling, gemeen Raad van India, Voorzitter.
kon onmogelyk beletten, dat 'er, door

eersten na’t Vaderland schreef) dog hy

’t geduurig afschieten van nieuwe stof

Mr Joan Egtberri.

van boven , weer een nieuwc bank groei-

Mr. Johan Hinloopen.

den. Ondertusschen hadden de TJec-

Mr. Diderik Durven.

ren zeventienen dezen Hecr eer men

Mr. Jacob Roggeveen

die quade berichten kreez, Ao. 1707

Mr. Willem van Egten.

buitengemeen Raad van India gemaalt,
waar af men Ao 1710 de tyding op Ba¬
tavia bequam , en een iegelyk, die de-

zen braven Heer kende, verblydde sig 'er
over, dat, schoon ’t aan zyn konst geen-

Mr. lzaak Maslis.

Mr. Marimus Duivelaar.

Mr. Joannes Abeleven, Ao 1711 uitgekomen, en den 22 February 1720 op
Batavia zoo overleden.

zins gehaperd had, om de bank (gelyk

Ao. 1717.

hy klaar getoont had , weg te nemen.

hy echter zoo gelukkig er die schoone
bedienins , die hem van veel moeite
verlostte, uitgemoddert had, dat veel

beter facit voor zyn Ed. maakte, als om

Mr. Abraham Alewyn, Ao. 1616 dit ge
maakt, waar af de tyding Ao. 17 17 op

Baravia quam, en bleefdit tot Ao. 1720,
dat Advocaat Fiscaal wierd.

goud uit slyk, uirstraatsteenen, en uit de

oogen van een paauwen staart, te willen maken, gelyk my zeer wel heugt,
dat drie Heeren op Batavia ontrent Ao

Ao. 1718.

Mr. Joan Francois Witte van Schooten,
in dit jaar zoo op Batavia gekomen.

1690 hebben gedaan ; dog een stuiver
quam hen wel een Ducaton te kosten.

Ao. 1719.

Heeft men begonnen de Leden by geAo. 1709.

Mr. Willem van Egten, in dit jaar op Ba¬
tavia gekomen.

druktc boekjens dus te vertoonen; dog t
vas te wenschen, dat 'er de vorige Leden

van ieder vergadering eens bygevoegt
wierden.

Ao. 1710.
Wierd de Raad des Gerichts, die bevorens op alle hare vonnissen de goedkeu-

ring der Hooge Regeering van Indien afwagten moest, nu in opzicht van ’t vellen
van de zelve door de Heeren zeventienen

De Leden, den 30 November in dienst
zynde, waren deze:

De Ed Heer Mr. Laurens Tolling,
Voorzitter.

Mr. Joan Egberti.
Mr.

1709.
1698.

Willem van Egten.

1709.

pnafhankelyk, van haar Edelheden ge-

Mr. Izaak Massis.

1710.

maakt, zonder dat dit zich tot eenige an-

Mr. Joannes Abeleven.

1711.

dere zaken uitstrekken zoude, alzoo zy

Mr. Abraham Alewyn.

1716.

daar in afhankelyk van de zelve bleven.

Mr. Joan Francois Witte van Scho-

Ook wierd de Heer Tolling, s jaars te vo-

ren buitengemeen Raad en Voorzitterge-

ten.

Mr. Henrik van Baerle.

1718.

1719.

worden, nu als gemeen Raad van India,

dog zonder dat hy stem in de vergadering
van haar Edelheden, of ook deel in de be¬
Cec 2
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men, dat de Heer Noot 'er nu niet by,
hoewel hy op Batavia nog als Bestierder
van de zaken, tot de Vesting-bouw, enz.
behoorende, in dienst was.

Ao. 1720, den 30 Juny.
De zelve als ’s jaars te voren; dog
De Ed. Heer Mr. Diderik Durven
was nu gemeen Raad van IndiaEn Pieter Gysoert Noot, Ingenieur,

De Ed.

was nu voor een tyd aangesteld,

Ook vond ik nu de Heer van Baarle

Mr. Gerard Gerlach.
1709.

1709.

1720.
1721.

1721.

overleden 1723.

Mr. Nicolaas Colde de Horn.
Mt. Gualter Schutten.

1721.

1722.

1710.

Joan Francois van Schoten.

Mr. Hentik van Baerle.

1718.
719.

Mr. Gerard Gerlach.
Mr

Mr. Jan Lastdrager.

1698.

Mr. Izaak Massis.
Mr.

1710.

1718.

ten.

Mr. Henrik van Baarle.

Ao. 1721. den 31 January.

Willem van Egten.

1698.

Mr.Joan Francois Witte van Scho-

De Ed. Heer Mr. Laurens Tolling,

Mr.

1709.

2. Izaak Massis.

niet, hoewel die daar na weer gemeld werd.

als bevorens

Voorzitter.
Mt. Joan Egtberti

tot dat 'er meer ontzet quam.

Mr. Joan Egherti.

Ao. 1722.

Heer Mr. Laurens Tolling,

1721

an Lastdrager.

Ao. 1723.

Alle de zelve, uitgenomen
Mr. Joan Lastdrager, overleden 1723.

1721.

Mr. Nicolaas Coldedchorn.
men Lid.

Ao. 1724.

1721.

De zelve.

Pieter Gysbert Noot, aangeno¬
1720.

Ao. 1725.

Ao. 1721, den 15 September.

De zelve, dog 'er bygekomen

Alle de zelve, als in January, uitgeno¬ Jacob van den Bosch.

L

Y

ST

DER

NOTARISSEN OP BATAVIA.
Die my in deze en gene schriften voorgekomen zyn.

Ao. 1657.
N. Keizer, die dit nog Ao. 1676 was.

Notarissen
van Bara-

via.

tot den 8 November 1695, dat Geheimschryver van Schepenen wierd.

Ao 1685.

Ao. 1660.

Antoni Huisman, die dit Ao. 1670 nog Jacobus Bolswaart, die ik zoo vond, en
die ’t al bevorens was.

was.

Ao. 1671.

Joannes Maurus, de oude.
Joost Duist.

Ae. 1689.

Frederik Michault.

A°. 1673.

Ao. 1694.

Dionys van Esch, die den 16 September
1701 stierf.

Ao. 1674.

Jacob Overheul.

David Regulet.

Kornelis Veenendaal, die Ao. 1710 den
26 May stiert.

Ao. 1675.
Pieter van Leeuwen.

A°. 1701.

Francois Verboom, tot dit jaar toe, dat
A°. 1676.

David Disponteyn, die dit bleef tot Ao-

Geheimschryver van Schepenen wierd.

1608, dat Baillu wierd.
Ao. 1680.

Ao. 1706.

Pieter Ulrichs, die den 15 September 1710
stierf.

Joannes Maurus, de jonge, die dit bleef Kornelis Wetgens, die 't al veel eer was,
en
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en den 15 February 171i stierf.
Justus Ryklof Kosterus.)deze zyn ’t nog
Arnold Deldym, overleden den 12 De¬ Nicolaas Krul.
3
Ao. 1721.
cember Ao. 1709.
Ao. 1720.
Nicolaas van Haaften wierd het nu, en Maurits van Aarden.
bleef dit tot Ao. 1715, dat Geheim- Gerard Frederik Fyfting.
schryver van Schepenen wierd.

Ao. 1721.

N. Verboom.

Barthold Henrik Brooks, die 't bleef tot

Waren nog in wezen deze navolgende.
zedert Ao.
1715.

Job Freman.

Ao. 1716.

ustus Ryklof Kosterus.

A°. 1712.

Jan Sculyn, tot Ao. 17 18of1710, dat na
’t Vaderland ging.

Nicolaas Krul.

1718.
1718.

Mauriis van Aarden.

Joannes Berghuizen, tot den 22 May 1714, Gerard Frederik Fytting.

720.

1720.

Ao. 1722.

dat stierf.

De zelve, uitgenomen van Aarden, die
Ao. 1715.

Job Freman, die ’t in dit jaar wierd,En

Geheimschryver van Schepenen geworden is.

Ao 1721 nog was.

Ao. 1723.

De zelve uitgenomen
Justus Ryklof Kosterus, overleden den

Ao. 1716.
Maurits van Aarden.

9July 1723.

Ludolf Volkman, dit geworden Ao. 1723

Ao. 1718.

Mr. Adriaan van Muiden, Ao. 1719 over-

Ao. 1724.

De zelve, uitgenomen Karel Schouten.

leden.

LYST
DER

PROCUREURS VAN BATAVIA,
Zoo als my die hier en daar in eenige schriften van tyd tot
tyd voorgekomen zyn.

Ao. 1642.

Pieitbezor¬

gers van Abraham Pittavyn,
Baravia.

die ik Ao. 1665 nog

vinde den 5 january.
Ao. 1643.
N. Spoors.

heimschryver van den Raad des Gerigts
wierd.

N. Swanke.

Gualter Schutte, tot Ao. 1713, dat Geheimschryver van den Raad des Gerigts
wierd.

Ao. 1644.
N. Potter.

Ao. 1711.

Richard Munniks, tot dat hy Ao. 1713
Ao. 1676.

na ’t Vaderland vertrok.

Pieter Ketting, tot dat Geheimschryver
van Schepenen Ao. 1685 wierd.
N. Nys.

Ao. 1712.

Aneas AEnex, overleden den 22 Augustus 1712.

Ao. 1694.

Willem van Gaasbeek, overleden den 26

May 1712.
Jacob van Naarssen, tot Ao. 1698, dat
Pieter Bokestein, tot Ao. 1713.
Geheimschryver van den Raad des Gerichts wierd.

Govert van Helmont.
Ao. 1698.
Joannes Mattheus.

Ao. 1704.
Johan Axkeen.

Ao. 1719.
Zoo by een gedrukt boekjeblykt.
oannes Mattheus.
Ao. 1698.
Joannes Kuilenburg.

1710.

Kornelis van Hemert.
overleden Ao. 1720. )

1710.

Willem Doornburg.

171I.

overleden Ao. 1720)

Ao. 1705.

Jacob Helmolt, tot Ao. 1709, dat Ge-

Joannes Christiaanszoon.
Petrus le Espiere.

Ccc 3
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Godfried Bogaard.

Ao. 1710.

Suffridus Venema.

1716.

Maurits van Aarden.
Aa. 1721.

Joannes Mattheus.

Pieter de Held.

1717.

Ao. 1722.

Ao. 1723.
Joannes Mattheus.

Joannes Kuilenburg

1710.

Pieter de Held.

1714.

Joannes Christianus.

1721.
1722.

1712

Pieter vander Kodde.

Petrus le Espiere.

714.

Leonard Verboom.

Godfried Bogaard.

1716.

Balthazar van Vliet.

1698

Petrus le Espiere.

19. Balthazar van Vliet.

1722.
1723.

Mr. Joannes Theodorus van Jeltinga. 1723.

1721.

Ao. 1724.

Ao. 1722.

Joannes Mattheus.

1698.

De zelve, uitgenomen Joannes Mattheus,

Joannes Kuilenburg.
Petrus le Espiere.
Balthazar van Vliet.

1710.

Petrus l’Espiere , de Held, vander Kod-

1714.

de, Verboom;en ’er weer bygekomen,

1721.

Jan de Brouwer, Kaspar Oene, Wil-

Henrik Hagedoorn.

1721.

lem Jacob Overmeer.

PRESIDENTEN,
OF

VOORZITTERS
VAN

SCHEPENEN
Presiden¬

Abraham van Uffelen.

ten van

Arnold Krook.

Schepenen

van Ae. 1620. 24Julytot Ao. 1620.

Gerrit Frederikszoon Druif.

Jacob Specx.

Jacques Coetely.
Adriaan Draak.
Jan Simonszoon.
Hans Putmans.

Cistiernsse.

Gregorius Kornelii.

Kornelis Theuniszoon Drent.
Willem Janszoon.

162 1.
1622. 3 May.
1622.

1623.

Decemb.

162 1.

1621. 30 Decemb.

1622.
1622.

3 May.
Septemb¬

Septemb. 1623.
May.

May.

1625.

31dito.
30 dito¬

1625. 31 dito.

1627.

1627.30 dito.

1629.

dito¬

1629.

1630.

dito.

dito.

1631.

1630.r dito.
en dito.

1631.
dito.
1633. 28 dito.

1632. 28 dit0.

Gideon Bouwens.

1634. 27 dito.

1634. 27 dito.

1636. 28

Artus Gysels.

1636. 28 dito.

1637. 28

Joan Maatzuiker.
Gerard Demmer.
Paulus Crook.

Nicolaas Koekebakker.
Kornelis van der Lyn.
Francois Caron.

Justus Schouten.
Paulus Crook.

Arnold de Vlaming van Outshoorn.
Joan Maatzuiker.
Karel Reinierszoon

1637. 28 dito.

1638. 13 Novemb.

dito.
Decemb¬

1638. 13 Novemb.

619.

January.

1639. 4 January

1639. 30 April.

1639. 30 April.

1640. 26 May.

1640. 26 May.
1641. 28 dit0.

1641. 28 dito.

1641. 20 Decesmb.

1641. 20 Decemb.

1644. 25 Juny.

1644. 25 Juny.
1645.2 January.

1645. 2January.
1645. 29May.

1645. 29 May.

1646. 29di10.

1646. 29 dito.

Joan Cunæus.

1650. 13 Decemb.

1650. 13 Decemb.

1650.

Gerard Demmer.
Joan Cunæus.

1650.

1652.

Gaspar van den Bogaarde.

1653. 29 May.

1654. 29 May.

1654. 29 dit0.

1655. 29 dito.

Karel Hartzink.

1655. 29 dito.

Nicolaas Verburg.
Jan Thyszen Payart.
Pieter van Hoorn.
Kornelis Speelman.

1657. 29dito.

1667.

1667. 7 October.

1668.

Antoni Hurdt.

1679.

1657. 29 dito.

7October.
Novemb.

1668. Nevemb.

1678. 28 May.
1686.

May.

Ryk-

VI

T

R

A¬
1666.

van Ao 1686.

Ryklof van Goens dejonge.

1688

Gerard de Bevere.

1690. 13 May.

1691.

1703.

Christoffel van Zwol.

1703.

1705

Mattheus de Haan

1705.

1722.

Abraham van Riebeek.
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1724. by een besluit
van haar Edelheden om zyn Ed. ziekte uit

Johan Adriaan Crudop.

1722

den Raad geweerd, dat wel anders bad

konnen en mogen geschikt werden.

Naamen der HEEREN

SC

HE

F

EN

EN,

Zoo verre wy die hebben konnen bekomen.
Ao. 1620. den 24 July.

Schepenen

van Bara Zyn de eerste Schepenen
via.

gekoren, die

maandelyks by beurten zouden voorzitten

M. Frederik Christiaanszoon, Opper
wondheeler, in de plaats van Jan Bal,
die vertrok.

Willem Laurenszoon Borger, in de plaats

En waren deze:

Abraham van Uffelen, van Amsterdam ,

van den afgedankten Bauke Klaaszoont

Opperkoopman.

Jan Pal, van Gornichem, Kapitein
Jan Brasser, van Rotterdam. )

Adriaan Wouterszoon Draak, Opper-

Philip Adriaanszoon van der
Werf van Leiden

Den 19 April
Gerard Frederikszoon Druif, Voorzitter

Fhorgers.

Floris Henrikszoon , van

koopman, in de plaats van Schelling,
die vertrok.

Henrik de Haan, Onderkoopman, in de

apen

By welke den 12 January Ao. 1621, by
’t afwezen der ordinaire schepenen geko

plaats van Repoen, die vertrok.
Mr. Frederik Christiaanszoon, gewezen

buitengemeen Lid, voor Brasser, altyd

ren zyn.

Antoni Caan, Luitenant

afwezig zynde.

Jan Arendszoon, van Sardam.

Buitengemeene Leden.
Ae. 1621. den 13 Augustus.
Zyn in een nieuwe verkiezing, gelyk
ook om ’er vervolgens aan te blyven, toi

gemeene Schepenen des Kasteels aange
steld

Abraham van Uffelen, Voorzitter

Dirk vander Lee.
Jacob Gerardszoon.

Sen 2 May

De Ed. Jacob Specx, Voorzitter in de
plaats van den Ed. Druif, die vertrok

Antoni Caan, Luitenant.

Elias Repoen, Sergeant.
Dirk Jemming, Sjahbandar.
Jan Pitaine

borgers.

Ao 1622. den 9 September
Jacques Coetely, Opperkoopman, Voorzitter, in de plaats van den E. Specx,
die Raad van India wierd

Buitengemeene Leden, om by 't afwezen
der gemeene , geroepen te werden.

Adriaan Wouterszoon Draak, Opperkoopman.

Gillis Venant, Koopman, en Borger.
Jan Janszoon Bal.

Jacob Gerardszoon, Konstapel.

Bauke Klaaszoon.

Naderhand is Arnold Krook, Opper-

Ter linkerhand van den Voorzitter

koopman Voorzitter van Schepenen ge
worden, zonder de nette tyd zyner ver- Jacob Doreslaar.
kiezing te weten, dan dat zy in Decem- Dirk vander Lee
De Voorzitters van beide de andere verber voorviel; dog hy is den 30 December
vervangen door

gaderingen (die 'er buiten deze waren ieder

Gerard Frederikszoon Druif, als Voor- daar zy hare betrekking toe hadden,
zitter

zou-

den, alvorens iets te bepalen, zich vervoe-

gen aan den E. Jacques Specx, die zig, by

Ao. 1622, den 9 February.

zulke voorvallen in deze vergaderingen,

Jan Schelling, Kapitem, in de plaats van van wegen zyn Edelheid, gedurende de
Caan, die Baillu wierd

afhandeling van gewigtige zaken, zou la-

Jan Brasser, in de plaats van Pitaine, die ten vinden.
in hegtenis was.
Adriaan
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Everd Vezenveld.

Ao. 1623. den May
Adriaan Draak, Voorzitter.

Ao. 1628. den May

Hans Putmans.

Adriaan vander Eyk.
Gilles Venant.

Dirk Jemming.
Hans vander Voorst.

Pieter Adriaanszoon Kranenbroek.
Willem Dirkszoon.

Sebald Wonderaar.

Floris Henrikszoon.

Maarten Putger.

Ao. 1624. den 31 May.

Ao. 1629. denMay.
Jan Cistienze.

Van wegen het Kasteel.

Kornelis Theuniszoon Drent

Adriaan vander Eyk, Ontfanger generaal.

Maarten Ertman.

Maarten Putger.
Ambrosius vander Keer.

Mr. Willem Nanningszoon, Opperwond-

Nicolaas de Wild.

heeler des Kasteels.

Dirk Jemming.

Van wegen de Stad

Den 20 December.

Henrik Lievenszoon, in de plaats van
Henrik Bruistens, Oud Baillu-

Jemming, die in Draak’s plaats Geheimschryver van Schepenen wierd.

Pieter Adriaanszoon Kranenbroek
Jacob Gerardszoon de Harde.

Ao. 1630. den

A°. 1625. den 31 May.

May.

Gregorius Kornelii.
Kornelis Theuniszoon Drent.

Van wegen het Kasteel.

Ermbout Jacobszoon.
Ambrosius vander Keer.

Jan Simonszoon Mau, Opperkoopman.

Hans Bonen.

Adriaan Bouwens, Opziender, van het
Gasthuis.

Pieler Stygel
Henrik Lievenszoon.

Jan Arendszoon, Sergeant.

Van wegen de Stad.
Pieter Adriaanszoon Kranenbroek, Wees-

Den 29 July.

Jurriaan Courten, Schepen, in de plaats
van Henrik Lievenszoon.

meester.

Henrik Lievenszoon, Borger-Kapiteim.
Willem Dirkszoon van Leeuwen.

Mau, en Kranenbroek, zouden, ieder een
maand, Voorzitters zyn.

Ae. 1631

den May.

Kornelis Theuniszoon Drent
Jacob de Harde
Ermbout Jacobszoon.
Hans Bonen.

Pieter Stygel.

Ao. 1626. den
May
Jan Simonszoon Mau, Voorutter.

Antoni Hurdt.

Philip Adrichem.

Hans Putmans.

Adriaan Antoniszoon

Daniel de Bucquoy.
Ermbout Jacobszoon

Konstantyn Almazen.
Jacob de Harde.

Jan Libenaar.

Ao. 1627. den 20 May.

Van wegen het Kasteel.
Hans Putmans, Voorzitter.
Ermbout Jacobszoon.

Kornelis Theuniszoon Drent

Van wegen de Stad.
Adolf Thomaszoon, Voorzitter
Dirk Jemming, Oud-Schepen.
Sebald Wonderaar.

Ao. 1632. den, May.
Kornelis Theuniszoon Drent.
Jacob de Harde
Antoni Hurdt.

Philip Adrichem.

Jurriaan Courten.

Jacob Barendszoon Pels.
Ao. 1633. den 7 February.

Sebald Wonderaar, Schepen, in de plaats
van Jurriaan Courten.

Ae. 1633. den 28 May.
Willem Janszoon, Bevelhebber, Voorzitter.

Sebald Wonderaar
Maarten Vink.
Justus Lampen.

Dirk Stadlander, Kapitein.

Henrik Lievenszoon, Luitenant.
Gerard
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Ae. 1638. den 10 July.

De Heer Joan Maatzuiker, Raad-Pensionaris, en Voorzitter.

Gideon Bouwens, Voorzitter.

Jacob de Harde.

Scbald Wonderaar.

Hugo Boræus, Arts.

Dirk Stadlander, Kapitein.

Justus Lampen.
Maxmiliaan Bontemps.

Borgers.

Henrik Wiggertszoon.
Huibert van den Broek.

Ambrosius vander Keer.
Arend Aalst, Luitenant.

Herman Jacobszoon van Bysum.

Den 13 November.

Gerard Demmer, Voorzitter, in de plaats

Den 14 October.

van den Heer Maatzuiker, die Baillu by

Reinier de Vlaming, Kapitein, in de plaats
van Kapitein Stadlander, die vertrok.

voorraad, en Ondervoorzitter van den

A°. 1636. den 30 May.

Raad des Gerigts wierd.

Ao. 1639. den 4 Januarys
Paulus Krook, Voorzitter in de plaats van

Gideon Bouwens.
Sebald Wonderaar.

de Heer Demmer, die Fiscaal, en Voor¬

lzaac Havart, Opperkoopman, en gewe-

zitter van Weesmeesters, in Welsing’s

plaats wierd.

zen Raad des Gerigts
Ambrosius vander Keer, Borger

Arend Aalst, Kapitein van een Vaandel
Soldaaten.

Josafat Geerdings.

borgers.

Laurens Picterszoon Heinen.

Den 30 April.

Nicolaas Koekebal-ker,gewezen Voorzitter in Japan, Voorzitter in de plaats
van Paulus Krook, die als gevolmagtigde na Atsjjen ging

Den 4 October.
Den 25 May.

Christiaan Willemszoon van de Gaver, in

de plaats van den overleden Geerdings

Nicolaas Koekebakker, Voorzitter.
Jacob de Harde.

Ao. 1636. den 16 January.
Adriaan Zonnius, in de plaats van Kapitein Arend Aalst.

Maximiliaan Bontemps, Luitenant.

Henrik Wiggertszoon.
Mr. Andries Duraeus.

Huibert van den Broek.
Den 28 May.

De Heer Artus Gyzels, Raad van India,
Voorzitter

Maarten Janszoon Visscher, alias Vogel
Ondervoorzitter, en Borger.
Izaac Havart.

Ao. 1640. den 26 May.
Kornelis vander Lyn, Voorzitter.

Huibert van den Broek.

Hugo Boræus, Arts.

Laurens Pieterszoon Heyen.

Ambrosius vander Keer, Borger.

Mr. Andries Duræus.

David de Solemme, Kapitein van een

Dirk Cocq.

Vaandel Soldaten.

Christiaan Willemszoon van de Gaver-

court Klaaszoon.

Lim Lacco, Kapitein

der Chineezen.

Bencom, Hoofd

Borger.

Laurens Pieterszoon Heyen, Borger.

Ao. 1637. den 10 July.
De Heer Artus Gyzels, Raad van India,
Voorzitter.

Maarten Janszoon Vogel.

Willem Adriaanszoon Verbeck, Luite-

Ao. 1641. den 28 May.
Francois Caron, oud Japans Voorzitter,
Voorzitter
Henrik Wiggerrszoon.

Hugo Boraeus, Arts.
Court Klaaszoon.

Henrik Man, Luitenant.

nant.

Ambrosius vander Keer.

Vincent Romein.

Hugo Boræus, Arts.
Christiaan Willemszoon van de Gaver.

Jacob Gyzeling.

Laurens Pieterszoon Heinen.

Bencom, Hoofd

Limn Lacco, Kapitein

Den 20 December.

Den 28 December.

De Heer Joan Maatzuiker, Raad-Pensionaris, en Voorzitter, in de plaats van
den Heer Gyzels, die vertrok.
IV. Deel.

der Chineezen.

De Heer Justus Schouten, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter, in de plaats
van Caron.
Ddd
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De Heer Justus Schouten, buitengemeen Bingam, Kapitein der Chineezen.
Raad van India, Voorzitter.

Tsiqua, dito.

Henrik Wiggertszoon.

Paulus Donk, Kapitein.
Jacob Gyzeling

Henrik Man, Luitenant.

Ao. 1647 den 29 May
De Heer Kare Reinierszoon, gemeen

Raad van India, Voorzitter.

Jacob de Harde
Adriaan Verhoeven.

Henrik Wiggertszoon.

Limn Lakko, Kapitcin der Chineezen.

Henrik Terhorst.

Huibert van den Broek.

Bencom, Hoofd

Maxmiliaan Bontemps, Kapitein.
Jacob Bacherach.

Ao. 1643. den 23 May.
De Heer Justus Schouten, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.
Quiryn Klaaszoon Sterk, Opperkoopman.
Adam Verhoeven, Borger.

Mr. Andries Duræeus, Opperwondheeler.
Jan de Lange

Borgers.

Reinier Koolzaat

Bencom, Kapitein

der Chineezen.

Tsiqua, Hoofd

Jan Korneliszoon van Nes.

Ao. 1648. den 29 May
De Heer Karel Reinierszoon , gemeen
Raad van India, Voorzitter.
Jan Korneliszoon van Nes

Maxmiliaan Bontemps, Kapitein.
Henrik van Gent.

Joan Borgers, Kapitein.

Adriaan Dankerts.
Jean Ferment.

Ao. 1644

den 28 May.

De Heer Justus Schouten, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter
Reinier Koolzaat
Mr. Andries Duræus.

Pieter Reinderszoon Kemp.

Bingam, Kapitein

der Ghineezen.

Tsiqua, Hoofd

den 29 May.

Ae. 1649.
De Heer Karel

Reinierszoon, gemeen

Raad van India,

Voorzitter.

Maxmiliaan Bontemps.

Henrik van Gent.

Buike Buikes.

Joan Borgers, Kapitein.

Izaak Minne-

Adriaan Dankerts.

Tsiqua, Kapitein
Izaak, Arts.

der Chineezen.

Michiel Tresaar, Luitenant.
ean Ferment

Henrik Wiggertszoon.

Den 25 Juny.
Paulus Crook, Voorzitter, in de plaats

Bingam, Kapitein

der Chineezen.

Tsiqua, Hoofd

van den Heer Schouten, welke laatste

kort ’er na over Sodomie geregt, aan een

paal geworgt, en verbrand is.

Ao. 1650.

den 29 May

De Heer Karei Rcinierszoon , gemeen
Raad van India, Voorzitter.

Ao. 1645. den 2 January.
Arnold de Vlaming van Outshoorn, Opperkoopman, Voorzitter, in de plaats
van Crook, die vertrok.

Maarten Valk.

Joan Borgers, Kapitein.
Arend van den Helm.

Michiel Tresaar, Luitenant.
Buike Buikes.

Sen 29 May.
Joan Maatzuiker, Voorzitter.
Pieter Reindertszoon Kemp

Maxmiliaan Bontemps, Kapitein.
Buike Buikes.

Thomas Pedel, Luitenant.
Izaac Minne.

der Chineezen.

Den 13 December.

De Heer Joan Cunæus, Voorzitter, en
niet lang 'er na-

Jacob de Harde, Borger-Kapitein.
Bingam, Kapiteim

Kornelis Faber.

Bingam, Kapitein
Tsjjqua, Hoofd

der Chineezen.

Izaak, Arts

De Heer Gerard Demmer Voorzitter, in
de Heer Cunæus plaats, alzoo die Fi-

scaal wierd

Ao. 1646. den 29 May.

Ao. 1651. den 29 May.

De Heer Karel Reinierszoon, gemeen
Raad van India, Voorzitter.

De Heer Gerard Demmer, gemeen Raad
van India, Voorzitter

Jacob de Harde.

Maarten Valk

Huibert van den Broek, Opperkoopman.

Gabriel Happart.
Arend van den Helm.

Henrik Wiggertszoon.
Joan Borgers, Kapitein.
Adriaan Verhoeven.

Mr. Henrik Terhorst.

Joan Dutton, Kapitein
Buike Buikes.

Kornelis Faber.

Bin-
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Arend van den Helm.

Tsjjqua, Hoofd

Kornelis Speelman.

Henrik Mom.

Ao. 1652. den 29 May.

De Heer Gerard Demmer, gemeen Raad
van India, Voorzitter.

Leonard van Zorgen.
Kornelis Faber.
Jacobus Heinsbroek.

Bingam, Kapitein

Henrik van Gent.

Tsjqua, Hoofd

Gabriel Happart.

der Cbineezes

Ambrosius vander Keer.

Ao. 1658. den 29 May.

Joan Goozens.

De Heer NicolaasVerburg, gemeen Raad

Kornelis van Nek.

van India, Voorzitter.

Jean Ferment.

Arend van den Helm.

Bingam , Kapitein

der Chineezen.

Tsjqua, Hoofd

Joan Truitman.
Henrik Mom.

Ao. 1653. den 29 May.

De Heer Mr Joan Cunaeus, gemeen Raac
van India, Voorzitter
Ambrosius vander Kecr.

Matthys du Chesne.
Kornelis Faber.

Jacobus Heinsbrock.

Bingam, Kapitein
Tsjqua, Hoofd

Wouter Seroy.

der Cbineezen.

Kornelis Faber.

Ao. 1659 den 29 May.
De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad

Wynant Rutgers
Jean Ferment.

van India, Voorzitter.

Jan van Hoesum

Henrik Mom.

Bingam , Kapitein

der Cbineezen.

Tsjjqua, Hoofd

Joan Truitman.
Gerard Reuf.

Ao. 1654

den 29 May

Gaspar van den Bogaarde, buitengemeen

Bingam , Kapitein
Tsjqua, Hoofd

Kornen f’aber.

Wouter Seroy
an van Hoesum.
Joan Truitman.
Arend van den Helm.

der Chineezen.

Ao. 1660 den 29 Juny.
De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad

van India, Voorzitter.

Jacobus Heinsbrock
Tsjjqua, Hoofd

Adriaan Dankerts.

Jan van Hoesum.

Raad, Voorzitter.

Bingam, Kapitein

Matthys du Chesne.

Gerard Reuf.

der Chineezen.

Zacharias Wagenaar.
Adriaan Dankerts.

Ao 1655. den 29 May.

Francois Lansman.

De Heer Karel Hartzink, gemeen Raad

Jan van Hoesum-

van India, Voorzitter.
Arend van den Helm.

Jacobus Heinsbroek.

Jan Trompert.

Bingam , Kapiteim der Chineezen.

Tsjqua, Hoofd.

Joan Truitman.

Ao. 1661. den 29 May.

Gabriel Happart.

De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad

Gerard Reuf.

van India, Voorzitter.

Jan Verschuure.

Bingam , Kapitein
Tsjqua, Hoofd

der Chineezen.

Henrik Mom.

Kornelis Speelman.
Jan Trompert.

Ao 1656. den 29 May.

De Heer Karel Hartzink, gemeen Raad
van India.

Pieter Kemp.
Kornelis Speelman.

Herman van Outhoorn, Kapitein.
Kornelis Faber.
Nicolaas Houman.

Bingam , Kapitein der Chineezen.
Tsjiqus, Hoofd

Gerard Reuf

Ao. 1662. den 27 February.

Leonard van Zorgen.
Jan van Schuure

Ludolf van Coulster in de plaats van van

Adriaan vander Burg.
Bingam , Kapitein der Chineezen.
Tsjjqua, Hoofd

Kornelis van Nck, in de plaats van Jan

Ao. 1657. den 29 May.
De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad
van India, Voorzitter.

Outhoorn, die ia Tayouan vertrok

Trompert, die na ’t Vaderland vertrck.
Den 29 May.
Bleven alle de Schepenen van ’t voorleden
jaar.
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Ao. 1663. den 29 May.

De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad
van India, Voorzitter.

Henrik Terhorst.
Jacob Bremer.
Nicolaas Houman.

Adriaan van Niculand.

Henrik Mom.

Pieter Elmers.

Jacob Bremer.

Jurriaan Scholten.

Henrik Terhorst.

Jacob Casembrood.

Den 27 November.

Pieter Elmers.

lincent van Mook

Tsjjqua, Kapitcin der Chineezen.
So-ise, Hoofd.

Dc Heer Pieter van Hoorn, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter, in de plaats
van den Heer T’hyszoon, die na ’t Vaderland vertrok.

A°. 1664. den 29 May.

De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad
van India, Voorzitter.

Henrik Terhorst.

Ao. 1669 den 29 May.
Heer Pieter van Hoorn, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.
Pieter Elmers.

De

Jacob Brcmer.

Adriaan van Nieuland.

PiccerElmers.

Jurriaan Scholten.

Adriaan van Niculand.
Vincent van Mook.

incent van Mook.

Nicolaas Houman.

T’sjjqua; Kapitein

Antom van Voorst.
Barend Hobbe¬

der Chineezen.

Saqua, Hoofd
Ao. 1665. den 29 May.
De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad

De Leden, die na Ae. 1669 tot 1719
gevolgt zyn, hebik niet konnen bekomen,
wat moeite ik daar toe ook gedaan hebbe;

dog die zedert dien tyd het geweest zyn

van India, Voorzitter.
Henrik Mom.

volgen hier na.

Adriaan van Nieuland.

als Schepenen, die het voor Ao. 1719ge

Nicolaas Houman.

weest zyn deze navolgende.

Buiten deze ontmoet ik hier en daar nog

Paulus de VicqKornelis Faber.

Kornelis van Nek.

Ao. 1684.

Kornelis Swart.

Tsjjqua, Kapitein der Chineezen.
Ao. 1666. den 29 May.
De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad
van India, Voorzitter.

Ao. 1685.
Jacob Does.

Dionys Kelk

Jan Hercules.

Kornelis van Nek.

Paulus de VicqKornelis Faber.

Ao. 1685. en 1687.

Dirk de Haas, Ondervoorzitter.

Jacob Bremer.

Jan van Hoesum

Henrik Wynantszoon.

Ao. 1695.
Jacques du Prec, Ondervoorzitter.
Francois vander Beke.

Ao. 1667. den 29 May.

De Heer Nicolaas Verburg, gemeen Raad
van India, Voorzitter.
Henrik Terhorst.
Jacob Bremer.

Jan van Hoesum.

Roeland de Carpentier.

Lambert Dudde.
Andries Poleman.

Matthys de Vlaming.

Mr. Diderik van Groenestyn.
Gerard Dane.

Wybrand Uylkens.
Philip van Cloon.

Nicolaas Houman.

Henrik Wynandszoon.

Den 7 October.
De Heer Jan Thyszoon Payart, buitengemeen Raad van India, Voorzitter, in
de plaats van den Heer Verburg, die al-

gemeen Bestierder van den handel wierd.

Ao. 1606.
Matthys de Vlaming, Ondervoorzitter.
Mr. Diderik vac Groenestein.
Andries Poleman.
Lambert Dudde-

Wybrand Uilkens.
Jacques du Pree.
Otto van Thiel.

Ao. 1668. den 29 May.
De Heer Jan Thyszoon, buitengemeen

Nicolaas du Goudi a Bois.
Gerard Danc.

Raad van India, Voorzitter.
An-
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Evert Everwyn van Niel.
Joannes Waeiwel, in de plaats van Bern-

Ao. 1697.

Andries Poleman, Ondervoorzitter.

hard Schorer, die den 7 May stierf.

Joannes Ens, die in October Baillu wierd.

Mr. Diderik van Groenestein.

Wybrand Uilkens.

V

Izaak Massis.

Adolf Jan Mentzen.

Jacques du Prce.

Nicolaas Oldenvlict.

Lambert Dudde

Nicolaas du Goudi a Bois.

Pieter van Doornik.

Gerard Dane.

Ao. 1705.

Otto van Thiel.

Jacob Hengst, overleden den 17 October

Hessel Pilaart.

dezes jaurs.
Ao. 1608.

Andries Poleman, Ondervoorzitter.
Otto van Tiel.

Ao. 1710.
Henrik van Outshoorn van Zonneveld,

Opperkoopman, overleden den 14 O-

Jacqucs du Prce

Lambert Dudde.

Hessel Pikart, is als Ondervoorzitter overleden den 1 December 1705.
Jacob- Pdel.

ctober dezes jaars
Picter van Doornik.

jan Jacob Bieswanger.

Jan Kock.

Wybrand Uilkens, die als Oud-Schepen
den 19 April 1706 stierf.
Gerard Danc.

Ao. 17II.

Philip Gyger, Ondervoorzitter, en bleef
dat tot Ao 1715.

Philip van Cloon.

Ao 1701.

Diderik vander M.st, overleden den 22
November dezes jaars.
Ao 1712.

Komt als Oud-Ondervoorzitter en toen

Adriaan Albert Breving dienende
Nicolaas Oldenvlict r

overleden, voor

Jan Soury.

Ao 1714.

Ae. 1702.
Komen als Schepens voor

Lambertus Lamberti.

Kornelis Beerenberg

Theunis Ros, overleden in dit jaar den
2 May.

Ao. 1716.
Jan Tol.
Lambertus Lamberti.

Ao. 1703.

Willem Henrik de Bevere

Komt voor, Adriaan Tameszoon, Oud
ondervoorzitter, en Ao. 1713 nog levende.

Willem Sabelaar, overleden den 6 Sep

Ao. 1717.
Robbert de la Haye.
Adriaan Albert Breving.
Willem Timmers.

tember, terwyl nog diende
Ao. 1704.

Adriaan Pick, overleden den 7 Novemb

Ao. 1719 den 30 November.
De Ed. Heer Mattheus de Haan, gemeen
Raad van India, Voorzitter

Abraham de Dekker , het toen pas ge
worden in dit zelve jaar,
Laurens de Bruin.

Ondervoorzitter

1705
1715

Francois Roos.

1718.

Abraham de Delker.
Zacharias Gallart.

A° 1705

Jan Torant overleden den 30 July dezes

Jacob Willem Verbrugge
Dirk Blom.

1719.

Henrik Grousius.

jaars.

Bruining Wildeland , Opperkoopman

Pieter Wybers.

overleden den 28 January dezes jaars.
Aa. 1706 den 30 May
De Ed. Heer Mattheus de Haan, buiten-

gemeen Raad van India, Voorzitter.

Dionys van der Hof; die den 2 Augustus

Ao. 1720. den 30
De Ed. Heer Mattheus

Juny

Haan, als be-

de

vorens.

Adriaan Albert Breving, Ondervoorzitter.

1720.

stierf, en vervangen is door Jacques du

Zacharias Gallart.

1719.

Pree

Francois Roos.

1715.

Jan Diodati, onafhangend Fiscaal in Suratte

Gerard Hemzing; in de plaats van Philij
Gyger.

Dirk Blom.

719.

Henrik Grousius.

1719.

Jan Maccare.

Pieter Wybers.
Ddd 3
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1720.

Wallem van Putten.

Ao. 1721. den 15 September.
De Ed. Hr. Mattheus deHaan )
Albert Breving.
sals hevorens.
Jan Maccare.

Henricus Groenewegen.

1722.

Ae. 1723. den 28 May
De Ed. Heer Johan Adriaan Crudop
Voorzitter.

1722.

Willem van Putten, Ondervoorzitter.

Willem van Putten.

1722.

Joan de Hartog.

Willem Timmers.

Abraham de Dekker, overleden.

1722.

jacob Hink.
1721

Hermannus van Bayen.

1722.

Henricus Groenewegen.

Lambertus Lamberti.

Pieter Gysbert Nood.

Jan Tol.

Francois Nood.

1722.

1723.

1723.

an Maccare.

Ao. 1722. primo December.

Kornelis van Hamme
1722.

Willem van Putten, Ondervoorzit
1722.

ter.

Willem Timmers.

1721.

Jan Tol.

1721.

1723

May.

Ao. 1724

De Ed. Heer Johan Adriaan Crudop,
Voorurter.

1723.

De Ed. Joannes Philit pus Sipman. 1724.
Henricus Groenewegen , Ondervoorzitter

1724.

Pieter Gysbert Nood.

1723.

Jan Maccare.

1723.

Willem Timmers.

Joan de Hartog.

Pieter Wybers

Jacob Hink.

1722.

Stephanus Versluis.

1724.

David Andreas Stier.

Mr. Everhard Crayvanger.

PRES

Dominicus Koedyk.3

I DENTEN,
DER

W.

Prefidenten

der Wees

Eatuer.

E

ES

B. H. Kunst.

K AMER.

van Ao. 1628. Juny. tot 1630. 10May.

an Cops.
Jan Smith.

1630. May.
1631. dito.

1631. 30dit0.

1631. 27 Septemb.

Jan vander Burg.

1631. September

1636. 28 May.

Kornelis van Maseyk.

1626. May.

1626. 16 Juny.

Joan Maatzuiker.

1636. Juny.

1637. 20Juny.

Antoni Caan.

1637

1638. 12 January.

Paulus Krook.
Sebald Wonderaar.

1638.

January.

1638.May.

Adam Westerwold.

1638.

Henrik Boudewynszoon Lokhorst.

1638

July

1638. 1 May.
1638. 22 July.
1638. 16 October

October

1638.

1638.

Novemb.

1639. 4 January.

Gerard Demmer.
Kornelis Witzen.

1639.

January

1642.

7Juny.

1642. Juny

1643.

i dito.

Salomon Sweers.

1643. dito.

1646. 1i dit0.

Karel Reinierszoon

1646, dito.

1647.

Sebald Wonderaar

1647. dito.

1648.

Jochem Roelofszoon Deutecom.

1648. dito.

1650.

Sebald Wonderaar.

1650. dito.

1651.

Karel Hartzink.

1651. July.

1653.

Abraham Welzing

Ryklof van Goens.
Henrik van Gent.

1653. Juny

1654. dito.

r

Novemb.

8 dito.
6dito.
s dito

7July.
5 Juny.

1654.

6dito.

1655.

s dito.

Gaspar van den Bogaarde.

1655. dito.

1656.

3 dito.

Dirk Steur.

1656. dito.

1663.

7dito-

1677.

Laurens Pit.

1663. dito.

Pieter van Hoorn.

1677.

Konstantyn Ranst.

1677.

1677. 24 Nobemb.

Joannes Camphuis.

1677.

1680.

Jan Lambertszoon Bent.

1680.

1682. 23 Septemb.

Johan van Hoorn.

1682. September

1683.

Maarten Pit.

1666.

1690.

Emanuel Bornezee,

1690.

1693.

1693.

1700.

Laurens Pyl.

May.
dico.

Chri-

T

B
Christoffel van Zwol.

V

van Ao.

A.

1700.a tot Ao.

Abraham Douglas.

1703.

Willem de Roo.
Picter de Vos.

1705.

1705.

1705.

1710.

Kornelis Chastelein.

1710.

Theodorus de Haze.

1714.

399

1703.
1705.

October.

28 July.

1714.
1718.

Johan Kornelis d’Ableing.

1718.

1721. overleden.

Antoni Huisman.

1721.

Kornelis Hasselaar.

1722.

1723.

LYST

Der HEEREN

WEESMEESTEREN,
Voor zoo verre ik die heb konnen bekomen.
Ao. 1628. den Juny.
Weesmee Barent Henrikszoon Kunst.
steren van Daniel de BucquoyBaravia.

Mr. Andries Duraeus.
Hans Bonen.

Al. 1635. den 30 May.
De zelve als het vorige jaar.

Ao. 1636. den 28 May.
Kornelis van Maseik, Ontfanger generaal,
Voorzitter.

Ao. 1629. den 6 Juny.
Barend Henrikszoon Kunst.

Daniel de Bucquoy, Raad, en Geheimschryver.

Daniel de Bucquoy.

Hugo Boraus, Arts.

Leendert Lambregtszoon.

Henrik Bout.

Mr. Andries Duraeus.

Ao. 1630. den 10 en 29 May.
Jan Kops, Opperkoopman, Voorzitter.

Den 16 Juny.
De Heer Joan Maatzuiker, Pensionaris,
Voorzitter.

Scbald Wonderaar.

Nicolaas Parondelly.

Ao. 1637. den 20 July.

Otto van Westerholt.

De Heer AntoniCaan, buitengemeen

Ao. 1631. den 30 May.
Jan Smit, Voorzitter.
Scbald Wonderaar.

Orto van Westerwolt.

Hugo Boræus, Arts.

Den 29 September.

Jan vander Burg, Voorzitter, in de plaats
van den overleden Smit.

Ao. 1632. den 30 May.
Jan vander Burg, Voorzitter.
Jan Karstenszoon, Bevelhebber.
Daniel de Bucquoy.
Hugo Boræeus, Arts.

Ao. 1633. den 26 May.
Jan vander Burg, Voorzitter.
Daniel de Bucquoy.

Hugo Boræus, Arts.
Izaal Havart.

Ao. 1634. den 27 May.

De vorige bleven nog in hunne bediening.

Daniel
de Bucquoy, Raad, en Geheimschryver.

Raad van India, Voorzitter.
Daniel de Bucquoy, als vorens.
Jacques de la Sale.

Herman Klaaszoon Stryen, kort 'er na in
de plaats van de la Sale.

Ao. 1658 den 12 January.
Paulus Crook, Voorzitter, in de plaats
van den Heer Caan, die met zyn Edel-

heid van Diemen na de Oost vertrok.

Den 1 May.
Sebald Wonderaar, Voorzitter, inde plaats

van den Heer Crook, die als gevolmagtigde na Cambodia vertrok.

Den 16 July.

Herman Klaaszoon Stryen
Jacob Leendertszoon.
Christiaan van de Gaver.

Laurens Pieterszoon Heyen.

Den 22 July.

De Heer Adam Westerwolt, buitengemeen Raad van India, Voorzitter.
Den 16 October.
De Heer Henrik Boudewynszoon Lokhorst,
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horst, buitengemeen Raad, Voorzitter,

in den Heer Westerwolds plaats.
Den 13 November

Jan Korneliszoon van Nes.
Mr. Andrics Duræus.

Pieter Reindertszoon Kemp.
Buike Buikes.

Abraham Welzing. Voorzitter, in de plaats

Ao. 1647. den 8 Juny.

van den Heer Lokhorst.

Ao. 1639. den 4 Januarys
Geraid Demmer, Voorzitter, in Welzing’s plaats.
Den I Juny.
Gerard Demmer, Voorzitter.

Sebald Wonderaar, Ontfanger generaal,
Voorzitter.

Pieter Reindertszoon Kemp.
Henrik Man, Luitenant.
Buike Buikes.

sacob de Harde.

Ao. 1648. den 6 Juny.

Christiaan van de Gaver.
Hugo Boræus, Arts.

Laurens Pieterszoon Heyen.
Reinier Koolzaad.

Ao. 1640. den 20 Juny.
Gerard Demmer, Fiscaal, Voorzitter.
Reinier Koolzaad.

De Hecr Jochem Roelofszoon Deute-

com, buitengemeen Raad van India,
Voorzitter.

Henrik Wiggertszoon.
Henrik Man, Luitenant.
Henrik Terhorst.

Jacob Bacherach.

Jacob de Harde.

Ao. 1649. den 5 Juny.

Dirk Stcur.

Henrik Wiggertszoon.
Ao. 1641. den I Juny.
Gerard Demmer, Fiscaal, Voorzitter.

Jacob de Harde.
Mr. Andrics Duræeus, Opperwondheeler.
Huibert van den Broek.

Justus Lampen.

Ao. 1642. den 7 Juny.
De Heer Kornelis Witzen, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.

Justus Lampen.
Mr. Andries Duræus.
Court Klaaszoon.

Pieter Reindertszoon Kemp.
Ao. 1643. den I Juny.
De Heer Salomon Zweers, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.
Court Klaaszoon.

Hugo Boræus, Arts.

Picter Reindertszoon Kemp.
Henrik Wiggertszoon.

Ao. 1644. den 3 Juny.
De Heer Salomon Zweers, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.

Henrik Wiggertszoon.

Hugo Boræus, Arts.
Jacob de Harde.
Adam Verhoeven.

Ao. 1645. den 3 Juny.
De Heer Salomon Zweers, buitengemeen
Raad van India, Voorzitter.
Adam Verhoeven.
Mr. Andries Duræus

Reindert Koolzaad.

Jan Korreliszoon van Nes.

Ao. 1646 den 11 Juny.
De Heer Karel Reinierszoop , gemeen
Raad van India, Voorzitter.

De Heer Jochem Roclosszoon Deutc-

com, gemeen Raad van India, Voorzitter.
Henrik Terhorst.

Henrik van Zeelst.

acob Bacherag.

Jacob van Nes.

Ae. 1650. den 5 Juny.

Sebald Wonderaar, Ontfanger generaal,
Voorzitter.
Jan van Nes.

Henrik van Zeelst.
Jean Ferment.

Jan Hoesum.
Ao. 1651. den 3 Juny.

Scbald Wonderaar, Ontfanger generaal,
Voorzitter.

Jean Ferment.

Joan Borgers, Kapitein.
Henrik van Gent.

Jan van Hoesum.
Den 7 July.

De Heer Karel Hartzing, gemeen Raad
van India, Voorzitter, in Wonderaar’s

plaats.

Ao. 1652. den 8 Juny.

De Heer Karel Hartzing, als bevorens.
Maarten Valk.
Joan Borgers

Arend van den Helm.
Kornelis Faber.

Ao. 1653. den 7 Juny.
De Heer Ryklof van Goens, Voorzitter.
Arend van den Helm.
Dirk Schouten.
Kornelis van Nek.

Paulus Vigelius.

De
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Henrik Terhorst.

Ao. 1654. den 6 Juny.

Picter Knol, Cassier.

De Heer Henrik van Gent, Voorzitter.
Kornelis van Nek.

Vincent van Mook.

Pieter Elmers.

Dirk Schouten.

Ao. 1663. den 1 Juny.

Paulus Vigelius.

De Heer Dirk Steur, als bevorens.

Jean Ferment.

Kornelis Faber.

Ao. 1655. den 5 Juny.

Daniel Six.

De Heer Gaspar van den Bogaarde, buitengemeen Raad van India, Voorzitter

Nicolaas Houman.

Henrik Wynandszoon.

Jean Ferment.

Den 7 Juny.
De Heer Laurens Pit, gemeen Raad van

Louis Baffart.

Kornelis Faber.

India, Voorzitter in de plaats van de

Jan van Hoesum.

Heer Steur, die na 't Vaderland verAo. 1656. den 3 Juny.

trok.

De Heer Dick Steur, gemeen Raad van
India, Voorzitter

Kornelis Faber.

Ao 1664. den 7 Juny.
De Heer Laurens Pit, als bevorens.

Johan Truitman.

Kornelis Faber.
Johan Hartman.

Jan van Hoesum
Andrics Frisius.

Henrik Wynantszoon.
Henrik Mom.

A° 1657. den 2 Juny.
De Heer Dirk Steur, als bevorens

Ao. 1665. den 5 Juny.

Gerard Reuf-

De Heer Laurens Pit, als bevorens.

Pieter de Goyer.

Picter Elmers.

Paulus Vigelius.

Luder Brommer

Nicolaas Houman.

Vincent van Mook.
Jurriaan Scholten.

Ao. 1658. den 3 January.
Johan Truitman, in de plaats van

Goyer.

de

Ao. 1666. den 4 Juny.
De Heer Laurens Pit, als bevorens.
Pieter Elmers

Den I Juny.
De Heer Dirk Steur, als bevorens.

Adriaan van Nieuwland.

Gerard Reuf.

Jurriaan Scholten.

Vincent van Mook.

Louis Baffart.

Paulus Vigelius.
Nicolaas Houman.

Ao. 1667. den 7 Juny.
De Heer Laurens Pit, als bevorens.
Kornelis van Nck.

Ao. 1659. den 7 Juny.

De Heer Dirk Steur, als bevorens.

Jurriaan Scholten.

Barend Hobbe.

Arend van den Helm.
Kornelis Faber.

A°. 1668. den 1 Juny.
De Heer Laurens Pit, als bevorens.

Jan Tromper.

Kornelis van Nek

Lonis Baffart.

Roeland de Carpentier.

Ao. 1660. den 5 Juny.
De Heer Dirk Steur, als bevorens

Barend Hobbe.

Vincent van Mook.

Arend van den Helm.
Jacob Bremer.

Kornelis Faber.

Henrik Mom.

Ao. 1669. den 7 Juny.

De Heer Laurens Pit, als bevorens.
Henrik Terhorst
Luder Brommer.

Ao. 1661. den 5 Juny.
De Heer Dirk Steur, als bevorens.

Henrik Wynandszoon.
Simon Simonszoon.

Gerard Reuf.

Jacob Bremer
Vincent van Mook.

Henrik Terhorst.

De verdere Leden na Ao. 1669. tot
Ao. 1719. hebbe ik (alzoo die niet gedrukt zyn, wat moeite ik daar toe, om ze
te krygen, gedaan hebbe) niet konnen be¬

Ao. 1662. den 2 Juny.

De Heer Dirk Steur, als bevorens.
IV. Deel.

komen; dog na die tyd volgen deze, vol¬
gens een gedrukt boekje.
Ece

De
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Evert Lanius

A°. 1706.

De Ed. Heer Pieter de Vos, gemeen Raad

Joannes van Baten.

1721.

Abraham Prien.
Izaak Peny.

van India Voorzitter.

Jacob Hengst

Marcus de Bajonville, in Focanus plaats.

A°. 1722.

Izaak Maffis.

Adriaan Albert Breving, in Hemsing's De Ed. Heer Antoni Huisman,
Voorzitter.

1721.

plaats
N. van Breen, in du Bois zyn plaats, die Evert Lanius, Ondervoorzitter.

1722.

Jan Donker vander Hof.

na Bengale ging.

Jan Fortuin, in de plaats van Christiaan
Jonk.

Ao. 1719. den 30

1721.

Frederik Julius Coyert.
Izaak Peny.

1722.
1721.

Adriaan van Oosten.

1722.

zedert Ag.

Ao. 1723. den 5 Juny.

De Ed. Heer Joan Kornelis d’Ableing.

De Ed. Heer Kornelis Hasselaar

gemeen Raad van India, Voor1718.

zitter.

Henricus Groenewegen, Ondervoor1717.

zitter.

Walraven de Lely

1715.

Voorzitter.
Evert Lanius, Ondervoorzitter.

1717.

Frederik Julius Coyett.

1718.

Pieter Wybers.

Joannes de Hartog.

1723.

1723.

Ae. 1724. den 1 September.
De

Ed. Heer Kornelis Hasselaar
1723.

Voorzitter.

Izaak Peny, Ondervoorzitter.

Ao. 1721. den 15 September.
De Ed. Heer Antoni Huisman, gemeen Raad van India, Voorzitter 1721

Henricus Groenewegen.

Stephanus Versluis.

als bevorens

1722.

Dominicus Koedyk.

1719

Ao. 1720. den 36 Juny.
De zelve, als ’s jaars te voren.

1722.

1722.

Willem Maurits Cruse.

1718.

1723.

1722.

Jan Donker vander Hof.
Adriaan van Oosten.

Stephanus Versluis.
Jacob Hink.

1722

Abraham Prien.

1724

Jan Donker vander Hof.

1722.

Joannes Truitman

1724.

Frederik Julius Coyett.

Willem van Bazel.

1722.

1724.

Elias Vink.

1724.

PRES IDENTEN,
DER

H EEMRAADEN.
Presidenten Dirk Bloem.

van Ao. 1679. 13 October. 1680. 14 Novemb.

der Heem

Robbert de Vicq-

1680.

raaden.

Johan van Hoorn.

1684.

Willem van Outhoorn.

1696.

Izaac de St. Martin.
Joannes Cops.

1696.

Kornelis vander Duin.

1700¬

1700. 28 July.

Herman de Wilde.

1705.

1707. 14 Novemb.

Bernardus Phoonzen.

1707.

Abraham Douglas.

1708

Henrik Zwaardekroon.

1709.

Samuel Timmerman.

1718.

1700.

1708.May.

1709. 30October.

1721 overleden.

Kornelis Hasselaar.

1721.

1722.

Diderik Durven,

1723.

1723.

Wybrand Blom.

1723.

DE
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A°. 1719. tot ultimo November.
DE HEEREN

RAADEN.

HEEM
Heemraa-

De Ed. Heer Mr. Samuel Timmer-

den.

Philip Gyger, Ondervoorzitter.

1714.

Willem van Rossum (overleden.
Matthys Boesaart.

Jan Booy.

1718.

man, Voorzitter.

1716
1713.

Jurgen Christoffel Roode.

1708.

Willem Joriszoon van de Velden.

1717.

Andries van Houte.

1716

1721.

A°. 1722. tot ultimo Juny.
De Ed Heer Kornelis Hasselaar,
Voorzitter.

1721.

Henrik vander Stel, Ondervoorzit-

1721.

ter.

Jurgen Christoffel Roode.

1708.

Ary Krul.

1717.

Ary Krul.

1717.

Adriaan van Zorgen.

Rykaart Heere.

1719.

Jan Hilgers.

1721.

Rykaart Heere.

1719.

Ao. 1720. tot ultimo Juny.

Willem Beyts.

De Ed. Heer Mr. Samuel Timmer-

1718.

man, Voorzitter

Philip Gyger, Ondervoorzitter.

1714.

Jan Hermanszoon van den Burg.

1719.

Matthys Boesaart

1713.

Jurgen Christoffel Roode, na Java. 1708.
Willem Joriszoon van de Velde.

1720.

Ary Krul.

1717.

Rykaart Heere.

1719.

1721.

ter, overleden.

Ao. 1723. tot ultimo Juny.

De Fd. Heer Mr. Diderik Durven,
1723.

Voorzitter.

723.

Ao. 1721. tot ultimo Juny.

1721.

Rykaart Heere.

1719.

Willem Beyts.

1721.

Jan Booy.

man, den 7 Augusti dezes jaars
1718.
overleden.
De Ed. Heer Kornelis Hasselaar
1721.

Philip Gyger, Ondervoorzitter. 1714.
Jurgen Christiaan Roode, na Java. 1708
1713.

172. 270
1717.

1708.
1717.

Jan Hilgers.

1719.

De Ed. Heer Mr. Samuel Timmer-

Adriaan van Zorgen.

Henrik vander Stel, Ondervoorzit-

Ary Krul.

Jan Hermanszoon van den Burg,

Ary Krul.

Ao. 1722. tot ultimo Decemb.
De zelve, uitgenomen

Jurgen Christoffel Roode.

De zelve, uitgenomen.

Matthys Boesaart, overleden.

1721.

Godfried Bogaart, Ondervoorzitter

Ao. 1721. tot ultimo January.

Voorzitter.

1721.

Jan Booy,

1717.

Adriaan van Zorgen.

overleden.

1720.

1721.

Ao. 1724. den 1 September.

De Ed. Heer Wybrand Blom, Voorzitter.

1723.

Godfried Bogaart, Ondervoorzitter. 1722.
Dirk Klaaszoon Duindam.

1724.

Jurgen Christoffel Roode.

1708.

Ary Krul.
Adriaan van Sorgen.

1717.

Jan Hilgers.

1721.

1720.

Willem Beyts.

1721.

Rykaart Heere.

1719.

Rykaart Heere.

1719.

Willem Beyts.

1721.

1721.

Jan Booy.

1722

Jan Hilgers.

PRES IDENTEN,
DER

COMMISSARISSEN
VAN

HUWELYKZE-EN KLEINE ZAKEN.
van Ao. 1641. 1Juny.
Presidenten Nicolaas Overschie.
der Conm: Pieter Antoniszoon Over ’twater.
1641.
missarissen 1

van Hluwe: Dirk Snoek.

lykze en Gerard Herberts.
Kleene za: Dirk Steur.
ken.

1642. 7 Juny.
1643. 1 dito.
16443Juny.
Ece 2

1646. Juny.
Joan
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Joan Cunæus.

Willem Verstegen.

1650. 13 Decembi
van Ao.1646. 11 dit0.
1650 13 Decemb. 1651. 3Juny.

Joan van Teylingen.

1651. 3 Juny.

1652. 8 dito.

1652. 8diro.

1654. 6dito.

1654. 6dito.

1656. 3 dito.

1656. 3dito.

1657. 2dite.

Dirk Steur.

Willem Verbeek.

Gabriel Happart.

By deze die alleen Commissarissen van Huwelykze zaken tot dezen tyd toe waren, zyn
ook die van Kleene zaken gevoegt zedert den3 Juny 1656.

Wynand Rutgers.

van Ao.1657. 2dito.

1658. 3 January.
1661. 18 dito.

Andreas Frisius.

1658. 3 January

Joan Kroon.

1661. 8dito.

1664. 7 Juny.

Paulus de Vicq-

1664. 7 Juny.

1665.

s dite.

Pieter Marville.

1665. s dito.

1665.

I Decemb.

Willem Maatzuiker.

1665. 1 Decemb.

Joan van Riebeck.

1668.1Juny.

Salomon le Sage.

1693. of 1694

Mattheus Schenkenberg.

1695.

Jacob Pelgrom.

1708.

1713.2

Ferdinand de Groot.
Balthazar Coyett.

1708.

Juny.

1715.
1718.

1719.

1718.

Balthazar Coyett.

195,
1713. 24 January.

1715.

Abraham Schepmoes.

1668. 1Juny.

1724. nog.

1719.

COMMISSARISSEN
VAN

HUWELYKZE-EN KLEINE ZAKEN.
Commissa¬

Jan de Lange.
Ao. 1632. den 10 September
Is belloten, dat de Schepenen die be- Izaak Minne.

rissen van

Huwelyk- diening zullen waarnemen. Dat gedaan is

ze- en

Kleene za-

tot

Ao. 1641. den I Juny.

ken-

Ao. 1644. den 3 Juny.

Dirk Steur, Opperkoopman, Voorzitter.
Adam Verhoeven, Borger.

En namen deze Leden in 't eerst alleen Quiryn Klaaszoon Sterk, Opperkoopman.

maar de Huwelyks-zaken tot Ao. 1657 Ambrosius Koenraadszoon, Borger.
waar.

Ao. 1645. den 5 Juny.

Nicolaas Overschie, Opperkoopman,
Voorzitter.

Alle, als ’s jaars te voren.

Henrik Wiggerdszoon, Ondervoorzitter
Ao. 1646 den 11 Juny.

van Schepenen.
Pieter Antoniszoon Over ’twater Opper- JohanCunæeus, Voorzitter.

koopman, die den 7 Juny als Fiscaal
na Tayouan vertrok.

Ao. 1642. den 7 Juny.

Henrik

Wiggerdszoon

Ryklof van Goens, Opperkoopman.
Adriaan Daiikerts.

Ao. 1647. den 8 Juny.

Dirk Snoek, Voorzitter.
Gerard Herberts.

De zelve, als ’s jaars te voren

Jacob Gyzeling.
Hugo Boræus, Arts.

A°. 1643. den 1 Juny.

Ao. 1648. den 6 Juny.
Johan Cunæus, Voorzitter.
Salomon Goessens.

Gerard Herberts, Opperkoopman, Voor- Jurriaan van Vredenburg, Opperkoopzitter.

man.

Gerbrand Klaaszoon Bakker, Opperkoop- Kornelis Faber.
man.

De
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Jan van Hoesum.

Ao. 1649. den 5 Juny.
De zelve, als ’s jaars te voren.
Ao. 1650. den 5 Juny.

Johan Cunæeus, Baillu, Voorzitter.

Eduard Ooms.
Nicolaas Snyder.

Ao. 1658. den 3 Juny.
Andries Frisius, Voorzitter in de plaats
van Rutgers, die na 't Vaderland ver-

acob du Mont.

Wouter Boudewynszoon, Kapitein.

trok.

Francois Lansman, in de plaats van Ooms.
Jacob Bremer, in de plaats van den over-

Joannes Becx.

Den 13 December.

leden Snyder.

Willem Verstegen, Voorzitter voor de

Den 1 Juny.

Heer Cunaeus.

Andries Frisius, Voorzitter.
Ao. 1651. den 3 Juny.
Jan van Teylingen.
Jac b du Mont.

Jan van Hoesum.
Johan Hartman.
Jacob Bremer.

Johan Borgers, Kapitein.
Joannes Becx.

Ao. 1659. den 7 Juny.
Andries Frifius, Voorzitter.

Ao. 1652. den 8 Juny

De Heer Dirk Steur, buitengemeen Raad
van India, Voorzitter.

Nicolaas Houman.
Johan Hartman.

Pieter Elmers.

Jan van Hoesum.

Maxmiliaan Bontemps.
Kornelis Willemszoon van Beest

Ao. 1660. den 3 Juny.
Andries Frisius, Voorzitter.
Nicolaas Houman.

Ao. 1653. den 7 Juny
De Heer Dirk Steur, als bevorens.

Wouter Roodnals.

Pieter Elmers.

Kornelis Willemszoon van Beest.

Ao. 1661. den 18 January
Jan Kroon, Ontfanger generaal, Voor-

Dirk Wallis.

Adriaan Dankerts.

Ao. 1654 den 6 Juny.
De Heer Willem vander Beek, buitenge
meen Raad van

India, Voorzitter.

zitter, in de plaats van Frisius, die na
’t Vaderland vertrok.

Leenderd de Soute, voor Roodhals, die

na Persien ging.

Adriaan Dankerts.

Den 1 Juny.

Petrus Ceporinus.

Nicolaas Houman.

Jan Kroon, als bevorens.
Arend van den Helm.

Ao. 1655. den 5 Juny.
De Heer Willem vander Beek, als bevo¬

Leenderd de Soute.

Thomas de Liefde.

rens.

Nicolaas Houman.

Den 20 Juny.

Petrus Ceporinus.

Henrik Mom.

Henrik Verbeek, in plaats van den overleden van den Helm.

Ao 1656. den 3 Juny
Gabriel Happart, Voorzitter.

Ao. 1662. den 2 Juny.
De zelve, als ’s jaars te voren.

Henrik Mom.
Dirk Schouten.

Arend van den Helm.

Den 3 Juny.
Is besloten, Commissarissen van Kleene

Ao. 1663. den 1 Juny.
Jan Kroon, als bevorens.
Henrik Verbeek

Matthys du Chesne.
Jurriaan Scholten.

zaken in ’t byzonder, en daar toe twee
Schepenen, en een uit de Commissarissen

van Huwelykze-zaken, aan te stellen ; dog

na die tyd namen deze volgende Leden de

Ao. 1664. den 7 Juny.
Paulus de Vicq, Voorzitter.
Jurriaan Scholten.

kleene zaken by die van het Huwelyk

Matthys du Chesne.

mede waar.

Jan van Hoesum.

Ao. 1657. den 2 Juny.
Wynand Rutgers, Ontfanger generaal,

Pieter Marville, Voorzitter.

Voorzitter.

A°. 1665. den 5 Juny.
Henrik Wynandszoon.
Ece 3

Izaak
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Izaak Solimans
Kornelis van Beest.

Ao. 1719. den 30 November.

De Heer Abraham Schepmocs, Voor

1718

zitter (oveleden)

Huibert Driemond, Ondervoorzitter

Den 1 December.

718.

Willem Maarzuiker, Voorzitter in Mar Jan Donker vander Hof.
ville’s plaats, die na Amboina vertrok Otro Kloot.

1716.

178.

Salomon Diodati.

1719.

Ao. 1666. den 4 Juny.

Ao. 1720. den 30 Juny.

Willem Maatzuiker, Voorzitter.

De Ed. Balthazar Coyett, Oud-Land-

Barent Hobbe.

voogd van Amboina, en Banda

Izaak Solimans.

Kornelis van Beest.

1719.

Voorzitter.

Salomon Diodati, Ondervoor-

A°. 1667. den 3 Juny.

zitter.

Mr. Izaak van Schinne.

Willem Maatzuiker, Voorzitter.

1720.

Willem de Bevere.

Pieter Elmers.

Izaak Peny.

Luder Brommer.

Vincent van Mook.

Ao. 1721. den 15 September.

De zelve, als ’s jaars te voren; dog

Ao. 1668. den I Juny.

Andries Weiland, in de plaatsvan

Jan van Rieb-ek, Voorzitter.

Peny.

Kornelis Willemszoon de Groot.
Luder Brommer.

1721.

Ao. 1722. den 1 December.

Abraham Struis.

De Heer Balthazar Coyett, Voorzit-

Ao. 1669. den 7 Juny.

1719.

zitter.

Salomon Diodati, Ondervoorzitter.

Jan Riebeck , Voorzitter.

Iman de Jonge.

Kornelis Willemszoon de Groot.

1720.
1721.

Andreas Kleyer, Arts.

Andries Weiland.

1721.

Abraham Struis.

Joannes Steenkool.

1722.

Die zedert Ao. 1669 tot Ao. 1719gevolgt zyn, zyn niet gedrukt, en ik het
die niet konnen bekomen; dog na die tyd

Ao. 1723. den 16 July.

De Heer Balthazar Coyett, Voorzitter.

1719.

zyn deze (zoo by gedrukte boekjens blykt Joannes Steenkool, Ondervoorzitter 1722.
Iman de

gevolgt.

Jonge.

1721.

Willem van Bazel.

Ao. 1706.

1723

Francois de Geus.

1723.

De Ed. Mattheus Schenkenberg, Voor-

Ao. 1724. den 1 September.

zitter

Jan Jacob Bieswanger.

De Heer Balthazar Coyett, Voor-

N. Schoenmaker, in Breving’s plaats.
N. Cras , in de plaats van Meentzen.

Francois de Geus, Ondervoor-

Paulus Timmerman, die As. 1707 na Banda vertrek.

zitter.

1719.

zitter.

Justus van Breda.

1724.

Augustyn Thornton.
Samuel Wigman.

PRES ID ENTEN,
VAN

CHINEESCHE BOEDELMEESTERS.
Presidenten Kornelis van Mazeik.
van Chi- Joan Maatzuiker.
necsche
Pieter Mesdag.
Foedel

mecsteert.

Haibert van den Broek.
Dirk Steur.

van Ao. 1636. 9February. 1640.
1640. 3Juny.

1643. 1 Juny.

1643. I dito.

1645. 3 dito.

1645. 3 dito.

1647. 8dito.

1647. 8 dito.

1648. 15 May.

En toen afgeschaft.

Joan Burgers.
Kornels Speelman.

1655. 20 Novemb.1659. 7 Juny.
1659. 7 Juny.
1661. s dite.
Joan

er

B

I

V

A.

Joan Burgers.

-
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rs dito.

van Ao. 1661. 5 dito.

1665.

Jacob Bremer.

1665.

dito.

1668.

Emond Ruys.

1668. 30. dito¬

1669.

1685.

1701.

Gerard vander

Voorde.

30 dito.
dito.

Henrik Vuist.

1701.

1705.

Jacob Hcirmans.

1705.

1709.

1709.

1717.

1717.

719.

1719.

1724. repatrieerd in

Kornelis Hasselaar.

Jacob Torant.
Arnoldus Abeleven.

November.

Frederik Lokman.

1724.

CHINEESCHE BOEDELMEESTERS.

Chineesche Boe¬
de l miee-

sters.

Ao. 1645. den 3 Juny.

Ao. 1636. den 9 February.

Blykt by zeker besluit, dat

Huibert van den Broek, Opperkoopman,
Voorzitter.

Kornelis van Mazeik,

Ontfanger generaal.
en

nu Schepenen.

ean Ferment.
Conjok.

Gayko.

Gideon Bouwens.

Als bezorgers, en opzienders, in zeker
Chineesch sterf huis gestelt zyn.

Ao. 1646 den 11 Juny.
Huibert van den Broek, als bevorens.

Jean Ferment.
Ao. 1640. den 26 May.
Is goed gevonden door den Heer Raad- Gayko, alias Singon.

Cbineezen.

Pensionaris Joan Maatzuiker, zekere in- Izaak, Arts.
structie voor de Boedelmeesters der Chi-

Ao. 1647. den 8 Juny.

neesche sterf huizen, die men na dezen ’er

Dirk Steur, Voorzitter.

toe aanstellen zou, op te stellen.

Adriaan Dankerts.

Ao 1640. den 2 Juny.

Zyn als Boedelmeesters aangesteld

Conjok.

Khopeko.

De Heer Joan Maatzuiker, Pensionaris,
Voorzitter.

Reinier Koolzaad, Ondervoorzitter van

Ao. 1648. den 15 May.
Zyn de Boedelmeesters, by besluit harer Edelheden afgeschaft.

Schepenen.

Tellouw, een Chinees.
Ao. 1641. den I Juny.

Ao. 1655. den ; November.
Zyn op nieuw gekoren, dog, om re-

De zelve, als ’s jaars te voren; dog voor denen eerst bevestigt, als Boedelmeesters.
Tellouw zyn gekoren

Bencon, en
Conjok.

Ao. 1656 den 20 October.
Johan Borgers, Kapitein, Voorzitter.
Henrik Mom.

Ao. 1642. den 7 Juny.
De zelve, dog voor Conjok
Bapta Bingsam.

Ao. 1643. den 1 Juny.
Pieter MesdagGeheimschryver harer
Edelheden, Voorzitter.

Izaak Minne, Borger.
Bencom, Kapitein

Nootzang, Arts

Conjok.

Soetse.

Ao. 1657. den 7 Juny.
De zelve, als ’s jaars te voren.

Ao. 1658. den I Juny.
sohan Borgers, als bevorens.
Henrik Mom.

der Chineezen.

Soetse.

Ao. 1659. den 7 Juny.

Ao. 1644 den 3 Juny.
Pieter Mesdag, als bevorens.
Jan Korneliszoon van Nes, Borger.

Kornelis Speelman, Voorzitter.

Thomas de Liefde.

Conjok.

Soetse.

Jokhey.

Sanjok.

De
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weest zyn, hebbe ik niet konnen beko¬
A°. 1660. den 5 Juny.

De zelve, als ’s jaars te voren.

men; dog zedert zyn het deze navolgende geweest.

Johan Borgers, Kapitein, Voorzitter.
Henrik Terhorst.
Sanye.

Wanjok.

Ao. 1662. den 2 Juny.

Juny.

Ao. 1719. den

Ao. 1661. den 5 Juny.

De E. Arnoldus Abeleven, Opper¬
koopman, en Sjahbandar, Voorzitter.

1719.

oannes Steenkool.
Limtsoenko.

717.
1718.

Ongthayko.

1719.

Liwanko.

1719.

De zelve, als ’s jaars te voren.
A°. 1720. den 30 Juny.
Ao. 1663 den t Juny.
Johan Borgers, als bevorens.
Nicolaas Houman.

De E. Arnoldus Abeleven, als bevorens.

1719.

Dominicus Koedyk.

Khopeko.

Ongthayke.

Saquia.

Liwanko¬

1719.
1719.

Kingkeenko.

Ao. 1664. den 7 Juny.
Johan Borgers, als bevorens.
Jacques de Bollan.
Litsoeko.

Wanjok.

Ao. 1665. den 5 Juny.
Jacob Bremer, Voorzitter.

1720.

Ao. 1721. den 15 September.
De E. Arnoldus Abeleven, als bevorens.

1719.

Dominicus Koedyk.

1720.

Kingkeenko.
Goeihoeikong.

1721.

1720.

Tantsayko.

1721.

Jacques de Bollan.
Ao. 1722. den 1 December.

Litsoeko.

Wanjok.

Ao. 1666. den 4 Juny.
Jacob Bremer Voorzitter.
Simon Simonszoon.

De E. Arnoldus Abeleven, Voorzitter.

1719.

Dominicus Koedyk, Ondervoorzitter.

1720.

Goeihoeikong.

Sisay.

Tantsayko.

Khopeko.

Ongseenko.

As. 1667. den 3 Juny.
De zelve, als ’s jaars te voren; dog
Emond Ruys, Kapitein, Voorzitter.

Ao. 1668. den 3 Juny.
Emond Ruys, als bevorens.

1721.
1721.

1722.

Ao. 1723. den 5 Juny.

De E. Arnoldus Abeleven, Voorzitter.

1719.

Willem de Bevere, Ondervoorzitter. 1723.

Ongseenko.

1722.

Quetsoenko.
Lietsoetko.

1723.

1723.

Jan van Hoesum.
Sisai.

Litsoeko.

Ao. 1724. den 1 September.

De E- Arnoldus Abeleven,
Ao. 1669. den 7 Juny.
Jacob Bremer, Voorzitter.
Pieter Kole.
Litsoeko.

Wanjok.

Die ’er van Ao. 1669 tot Ao. 1719ge-

1719 repata.

Voorzitter.

De E. Frederik Lokman,

1724 Nop.

Vooruter.

Willem de Bevere, Ondervoorzitter.

Quetsoenko.

1723
1723.

Lietsoeko.

1723.

Litsianko

1724.

SECRE-
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SECRETARISSEN
VAN

JUSTITIE.
2

OF

GEHEIMSCHRYVERS DES GERICHTS.
Secretarissen van

Justitie.

Nicolaas Koekebakker.

van Ao.

1628.
1628.

1633. 10 Decemb.

Dirk Jemming.

1634.

1636.

Daniel Hudde.

1637.

1637.

Artus Gyzeling

1637.

1638.

1639.

Andries de Meester.

Gerard Janszen Muts.

1638.

Ambrosius vander Keer.

1639.

Vincent van Mook.
Kornelis Snoek.

1656.

20 October.

1660.

1662.
1691.

Jacob Over ’twater.
Abraham Quevellerius.

1698. 25 Novemb.
1698.

Jacob van Naarszen.

1709. 25 February.

1709.
1713. 8Augustns.
1713. 26 Septemb. 1722. nog ; dog wierd

Jacob Helmolt.

Gualter Schutte.

toen lid van

de Justitie.

Bernardus Coop a Groen, Provisioneel. 1723.

SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
VAN

SC
Secretarissen van

HEPENEN.

Melchior Kerchem.
Herman Pieterszen Prins.

Schepenen Willem Brasseman.

Herman Pieterszen Prins.

van Ao. 1620. 24 July.

12 Novemb.

1620. 12 Novemb. 1622. 19April.
1622. 19 April.
1623. May.

May.

1623.

19 October.

Herman Picterszen Prins.

1623. 9October.
1625. 31 May.

1625. 31 May.
1626.
May.

Kornelis Theuniszen Drent.

1626. May.

Leonard vander Dussen.

1627.

Maart.

1629.

April.

Dirk Jemming

1627.Maart.
1629.3 April.

Daniel Hudde.

1634. 14 October.

1638.

Adriaan Wouterszen Draak.

Ambrosius vander Keer.
Pieter Hakkius.

Wynand van Katerveld,

Philippus Angel.
Andries SchellingwouHenrik Heidanus.

Jacob van Dam.
IV. Deel.

1634. 14 October.

1638. 2 January. 1644. 28 May.
1651. 26 April.
1644 28 May.
1651. 26 April.

1656. 22 Decemb.

1656. 22 Decemb.

1668.

1668.

1670.

1670.
FIf

1682.Augustus.
Joan-
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Joannes Lutgens.
Pieter Ketting.
Joannes Maurus.

van Ao. 1681.

1685.

1685.

1695.

1695. 8Novemb.

1698.

Antoni Luiken.

1698. 28 Juny.

Francois Verboom.

1701.

Joannes Adriaan Crudop.

1715.

Maurits van Aarden.

1722.

28 Juny.

5 Novemb.

1708.
1715.

1708.

Nicolaas van Haeften.

1701.

dito.

8 Nove mb.

1721.

1724. nog.

SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
DER

WEE S-KAMER.
Secretarif- F. van de Velde.
sen der
N. de Wilde.
Wecskamet.

Daniel Hudde.

Daniel du Bucquoy.
Jacob Gramman.

Laurens Pieterszen Heyen.
Jan Tromper.

Kornelis Mol.

Pieter van Ryswyk.
Michiel Baalde.

Joannes Eduards.
Joan Koek.

Joost de Jode.
Pieter Denyssen.

N. la Hayen.
Samuel Cras.

van Ao. 1628. 1uJuny.

1630. 29 May.
1633. 26dito.
1634.

1630. 29 May.
1633. 26 dit0.
1634

1637. 20 July.

1639. 1 Juny.

1642. 7 Juny.

1642. 7 dito.

1646. 1i dito.

1646. II dito.

1653.January-

1659. 3 January.

1680.

1680.Novemb.

1685.

1685.

1693. 20February.

1693.

1697.

1708. 31 January.

1697.

1708.

1714.

Novemb-

April.

1714. 6May.
1717.

1717. maar zmaand. 1717.
1717. in Aug of Sept. 1724. nog.

SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
VAN

H E EMRAADEN.
Secreraris-Samuel
sen van

Heemtaa
den.

van Hoorn.

Jan Kleyer.

Joan Hinloopen.
Glas

Rykaart Heere.

Frederik Rupertus.
Willem Kaaf.

Walter Christiaan Kruger.

van Ao. 1689.

1700.

1700.

1701.

1701.

1705.

1705.

1708.

1708

1719.

1719.

1721.

1721.

1724.

1724.

SECRE-

BATAVIA.
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SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
VAN

HUWELYKZE-EN KLEINE ZAKEN.
secreraris. Jacob Melle.

van Ao. 1641. 1 Juny. 1643. 1 Juny.

sen van Hu-Reyer Pieterszoon vander Wiel.

1613.

welykze- Wynand van Katerveld.

1648. 6dito.

1651. 3 dito.

1651. 3 ditc.

1661. sdito.

en Kleene Nicolaas de Wit.
zaken.

dito.

1648. 6dito.

En is Ao. 1656. 't begin van Kleine zaken.
Antoni Huisman.

1661. s dito.
1682.

Joannes Lutgens.
Lucas Pieraard.

1682.

Jacobus Bolswaard.

1699.

Augustus.

1699.

1700.

Henrik Grousius.
Joan Klever.

1700.

Abraham Fierens.

1703.

David Sonmans.

1713. 28 February. 1721. tot den 8 De-

1703.

1713. 26February.
cemb-dat vry-

Willem de Bruin.

man wierd.

1722. in Decemb. 1724. nog.

SECRETARISSEN
OF

GEHEIMSCHRYVERS
VAN

CHINEESCHE BOEDELMEESTERS.
Secretarissen der

Jan Muys.
Abraham Pittavin.

Boedel¬

1641. i dito.

1641. 1 Juny.
1643. dito.

1643.dito¬

1644. 3 dis0.

1644. 3 dito.
1647. 8 dito.

1647. 8dito.

1656. 20October.

Frederik Roest.

1656. 20October

1663. 1 Juny.

Andries Schellingwou.

1663. 1Juny.

1667. 3 dito.

Matthys Smit.

1667. 3 dito.

Chineesche Pieter

sters.

24

van Ao. 1640. 2 Juny.

Halkius.

Adriaan Spoors.

Vincent van Mook.

Thomas Paauw.

Joannes Ulrichs, al
Johan Keuvel.

1705.
1708.

1715.

1715.

1724. nog.

FfF2
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LYST
DER

GROOTE KASSIERS.
Gecct

N. van Selst-

Kassiers.

Pieter Knol.

van Ao.
1662.

Gerard Vreeland.

tot 1645.
1666.

1666.

Nicolaas Baukes.

Kornelis van Outhoorn.
Bernardus Lanoy.
Ludolf van Coulster.

1672.

1672.

1675.

1684.

1688.

1688.

1696.

1696.

1700.

Ferdinand de Groot.

1700.

1702.

Adriaan van Houten.

1702.

1708.

Kornelis Were.

1708.
1708.

Joan Aouwer.

Arnoldus Abeleven.

1708.

1716.

1716.
1719.

Joan Christiaai Naauwerk.
Jan van Landschot.

1719.

1723.

1724.

LYST
DER

GROOTE WINKELIERS.
CroneWinke-

liers.

Hans Putmans.

tot 1629.

van Ao.
1629.

Kornelis Drent.

Adriaan Swaanswyk.

1641.

soannes de Koning.
Kornelis Chastelem.

1666.
1682.

N. Lurelius.

Johan van Riebeek.

1703.

Francois Koning.

1703.

171I.

Joannes van Nes.

1711.

1713.

Pieter Houttuin.

1712.

1717.

Pieter Torant.

1717.

1717.

Stephanus Versluis.

1719.

1722.

Pieter Rochus Pasques de Chavonnes.

1722.

1724. nog.

DISPENSIERS.
Dispen¬
siers.

Izaak Stryker.
Jan de Waart.

van Ao. 1634. tot 1635.
1641.

Adriaan Nieuwland.

1667.

Konstantyn Nobel.

1686.

1701. overleden 15 July.

Henrik vander Horst.

1701.

1703.

Govert van Wyngaarden.

1703.

1704.

Pieter van Hoorn.

1706.

1711. na ’t Vaderland.

Jacques de Laval.

1711.

1712. dito.

Arend Prothe.

1712.

1715. dito.

Jacob Torant.

1715.

1717. wierd Sjabbandar.

Pieter Hakfort.

1717.

1721. overleden.

Abraham Goozens.

1721.

1724. nog.

DOCTO¬

BATAVIA.
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DOCTOOREN.
Die nu en dan op BATAVIA geweest zyn.
Medicyn-

Meeslers.

Henrik de Haan.

acobus Bontius Raillu.

van Ao. 1618. tot
1631.

Hugo Boraeus.

1637.

Tzanle, Chinees Arts.

1632.
1641.

1644.

Andreas Kleyer.

1667.

Pieter Verdier.

1676.

N. Grim.

1679.

Louis de Keizer.
Joannes Marens.

1685.

Willem ten Rhyne.

1677.

Tsjieuwbitja, Chinees Arts.
Theodorus van Krytenburg, Wondheeler

1702.
1707.

1706.

1696.

1700.

1709.

1709. na Holland.

1713. nog.

en Doctor.

VENDU-MEESTERS.
Vendu-

Meesters.

Jan Tromper, van 5 Septemb.
Kornelis Mol, 3 January.

Ao. 1648. tot 1659. 3 January.
1659.

oannes de Wilde.

1679. 7 November.

1679.

N. Taalman, vond al

1685.

Jacques du Pree.

1708.

1708.

Jan Kock.

Evert Lanius.

1722.

722. overleden.
1724. nog.

5
STADS-DRUKKERS.
Kornelis Pyl, bragt

Stads-

drukkers

Ao. 1659. 't eerste boek hier in druk.

En daar op quam 'er een Drukkery

1667.

Henrik Brants.

1669.

Jan Bruining.

1669.

Abraham van den Eden, al
Joannes de Vries.

Andreas Lambertus Loderus. V. D. M.

1685.
1695.

1701.

1701.

1719.

En nu zyn 'er twee Drukkers van wegen de E Maatschappy, die soldy trekken.
Henrik Welzing
Allard Fronenbroek.

1720.

K APIT

E

1724. nog.

INS.

In dienst der E. MAATSCHAPPY, die myvan den beginne af
in deze en gene schriften zyn voorgekomen, als gelegen hebben-

de op Batavia, in’t Kasteel, of aan deze of gene Poort.
Ao. 1620.

Kapiteins Jan Pal, van Gornichem ; die ik vertrou- Arend Aalst.
iu dieustu

we dat A° 1622 na ’t Vaderland ver-

d. E.

trok, hoewel die als Jan Janszoon Bal

Maa

r

tot Batavia.

Ao.1636.

Maarten Janszoon Vogel.

voorkomt.

schappy

Ao. 1635.

Ao. 1622.

Jan Schelling, die dit zelve jaar in April
vertrok.

David de Solemne.

Henrik Man.

Ae. 1648.
Ao. 1652.

Ao. 1628.

Joachim Roelofszoon Deutecom, tot Ao. Henrik van Gent.
1634, dat Landvoogd van Amboina
wierd.

FfF3

Her-
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Ao. 1661.

Ao. 1717.

Willem Henrik de Bevere, tot Ao. 1719,

Herman van Outhoorn, tot Ao. 1662,

dat na Tayouan vertrok.

dat stierf.

Ao. 1663.

Christiaan Poleman, tot Ae. dat

Ao. 1720.

Diderik van Domburg.

Sergeant Majoor wierd.
Adriaan Schimmelpenning.
. Bitter.

Ao. 1721.

Hermannus van Bayen.

Ao. 1722.

Ao. 1667. en 1668.

Hermannus van Bayen. 1720. werd 1722

Emond Ruis.

Sergeant Majoor.

Ao. 1673.

Frederik Muller, was doe al eenige tyd
overleden.

Zacharias de Benzin, tot 1723, dat na
Banda ging.

Kapiteins aan ’t Vierkant.
A°. 1682.

Francois Tak.
Willem Hartzing.

Ao. 1702.

Jan Jacob Wcitnauw, overleden den 5

Willem de Ruiter.

May.

Ao. 1684.
Kornelis Nuits, Kapiteim van’t Kasteel.
Thileman van Ewyk,
dito aan de Rotter- Poort, alwaar zy

7 nog ettelyke ja¬

dammer

Herman Egbertszoon, ren’er na lagen
dito aan de Diest-

Johan Ruis.
Albert- Sloot,

die tot Ao. 1689 aan het

Vierkant lag, gelyk ik hem Ao. 1685

daar vond leggen.
Ao. 1689.

Ao. 1706.

Joannes Focanus van Ao. vond hem al

Ao. 1705, tot 1710; dat na ’t Vader-

land vertrok als Schout by nagt.

Ao 1710.
Jacob Palm van Ao. 1710 tot 1715 dat
na ’t Vaderland vertrok.

Ao. 1718.

Jacob Christiaan Pilat, tot Ao. 1720 dat
als Opperkoopman en tweede na Ternate vertrok.

Herman Dirkszoon Wanderpoel.
Ao. 1718.

Ao. 1694.
Adolf Winkeler, tot Ao. 1696, dat Sergeant Majoorwierd.

Adriaan van Zorgen, die Ao. 1723 in July ’t nog was.
Kapiteins aan de Nieuwe Poort.

Bo. 1606.

N. Collaart.

Ao. 1706.

Willem Kuffeler, tot Ao. 1713, dat zyn
Ao. 1698.

dienst nederlei; stierf Ao. 1720.

Lodewyk Rabenhaupt, overleden Ao.
1711. 27 January.

Ao. 1713.
Ditlof Blad.

Ao. 1702.

Augustyn Bloemaart, al voor dien tyd zoo
bekent.

Ao. 1719.
Jacob Willem vander Brugge, was 1718
gekomen, waar op hy dit zelve jaar na

kapiteins in t Kasteel.
Ao. 1706.
Barent Ketel, vond ik toen, en hy bleef
het tot Ao. 1709.
Ao. 1709.

Alcxander de Pluyes, tot Ao 1715, vertrok toen na Malabar, en stierf Ao1717 ontrent Batavia.

Amboina vertrok.

Ao. 1722.

zillis Sluithoven Kapitein Luitenant van
1716 2l.

A° 1723

Jacob Willem vander Brugge, weer.
Kapiteins aan de Uiregize Poort.

Zacharias Gallart, van de Ruitery die zyn

Edelheid volgt, bleefdit tot Ae. 1723.

Ao. 1705.

Jurgen Christoffel Rode; die ’t nog 12
Ao. 1723 in July.
N.

B
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N. Oorthoorn nam deze Poort in zyn afAo. 1706.
wezen, terwyl hy na Java was, waar, Jan Pieterszoon Wesselburg, tot Ao. 1713
tot Ao 1708 dat hy na ’t Vaderland verden 3 Augustus, dat stierf.
trok over Ceilon.

Ao. 1713.

Joost Michielszoon Wilstede, tot A. 1716,

Kapiteins aan de Rotterdamze Poort.

dat stierf.

Ao. 1705.

Ao. 1718.
Kornelis de Visscher, die Ao. 1703 den
Adriaan
van
Zorgen,
tot Ao. 1720, dat
14 January op Batavia quam, en Ao.
aan ’t Vierkant leggen ging.

1706 na Amboina vertrok.
Ao. 1706.

Ao. 1723.

Andries Janszoon vander Schelde, tot Ao. Philip Vogel, al Kapitein Ao. 1707.
1706, 2July, dat stierf.
Ao. 1712.

Christiaan Lodewyk Holeizen, Kapitein

Ao 1707.

Henrik vander Horst, die in dit zelve jaar

der buitenposten tot Ao. 1715 dat na
Malabar vertrok, en daar Ao. 1716 of

weer na Java ging
Joost Wilstede, tot Ao. 1713, dat aan de
Dicstpoort ging leggen.

Ao. 1713.

1717 overleden is.

Behalven deze ontmoet ik nog,
Nicolaas de Jong, Ao. 1692, in January
zoo uitgekomen zynde.

N. Trekmeyer, die den 4 Augusti 1715

Michiel Ram Ao. 1692 uitgekomen, en

stierf.

Ao. 1693 op Batavia.

Kaspar Voges.

Jan Selst, Ao. 1692 200 uitgekomen,en
Ao 1693 op Batavia.
Philip van den Branden,Ao. 1692 uitge¬
komen, en Ao. 1693 op Batavia, en
vertrok Ao. 1694 na ’t Vaderland.

Ao 1715.
Christiaan Lodewyk Holeyzen, die dit

zelve jaar na Malabar vertrok, en vervangen is door

Dominicus Pasques de Chavonnes, Ae.

Willem Henrik de Bevere; die toen te

1701 op Batavia, en den 1 November

gelyk Kapitein van ’t Kasteel, en Ma.

overleden.

joor voor een tyd was.

Christoffel Wels, Majoor der Artillery,

Ao. 1702 op Batavia.
Ao. 1722
Kaspar Voges. al Kapitein 1723, en nog Barent Schuilenburg, Ao. 1703.

Jan Pieter Larix, Ao. 1703 op Batavia.

Ao. 1723.

Hans Frederich Bergman, Ao. 1703 op

Kapiteins aan de Diesipoort.
Ao. 1659.
Wouter Olckerzen, tot 1705, vertrok na

Batavia.

Herman Janszoon van Nieuwkerk, Ao.
705.

Johan Erskine van Ao. . tot Ao. 1705.

’t Vaderland Ao. 1707. buiten bedie-

dat na Amboina vertrok.

N. la Hay, Ao. 1716 van Ceylon op Ba-

ning.

tavia gekomen.

KAPITEINLUITENANTS
In dienst der E. MAATSCHAPPY op Batavia geplaatst geweest zynde.
KapiteinLuitenants

op Bata¬

via.

Ao. 1701.
Antoni Eygel, zoo van Amsterdam doe

lag zoo aan de Nieuw-poort Ao. 1719
en 1722 nog in December.

met Nigtevegt op Batavia gekomen.
Ao. 1710.

Jacob Palm, tot dit jaar toe, dat als Ka
pitein na Malakka ging.

Ao. 1717.

Arnold van Cloon, wierd het dit jaar, en
lag zoo Ao. 1709 op Jakatra en Anke; en Ao. 1721 nog in January: dog
is in dat zelve jaar na ’t Vaderland ver-

Ao. 1712.

Nicolaas Oostenrode, die zoo na Malak-

trokken, en bleef ontrent de Kaap.

ka ging.

Ao. 1722.

Ao. 1716.

Gillis Sluithoven, wierd het dit jaar, en

Gillis Sluithoven, nog aan de Nieuwpoort.

LUI¬
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L.UITENANTS.
In dienst der E. MAATSCHAPPY, die my hier en daar (als op
Batavia gelegen hebbende) voorgekomen zyn.

Ao. 1710.

Ao. 1621.

Luitenants
in dienst

Jacob Appeldoorn, die ’t nu geworden is.

Antoni Caan.

op Bara¬

Abraham la Font, dito.

Ao. 1628.

vaa.

Ditloft Specht.

Ao. 1711.

Ao. 1634.
tot Ao. 1635,dat Kapi-

Arend Aalst

Willem van Bergen, was dit tot dit jaar

toe, dat als Kapitein na Banda vertrok.
Ao. 1714.

tein wierd

Ao. 1641.
Henrik Man,

tot Ao. 1648, dat Kapi-

Jan Christof Krytzig, den 1 July Jzoo over¬
Willem Muller, den 4 dito ) leden.

tein wierd.

Ao. 1715.

Jan Ottil, die ’t nu wierd, en lag Ao. 1720
in’t Kasteel.

Ao. 1684.
Jan Warnar.

Ulrich Berg.

Ao. 1716.

Jan Jacob Slier.

Gillis Sluithoven, tot dit jaar toe, dat Ka-

Hans Mensch.

pitein-Luitenant wierd.

Pieter Wolf.

Jan Tas,

Pieter Waker.

aan de Diestpoort, en A1721 in
Lodewyk Baks, ) January
nog. Die 't nu wierden.
N. Vuistman op Tandjong Poera dit jaar

Jan Maurits van Happel.
acob de Harder.

lag 4°. 1710 in ’t kasteel, A° 1720

vervangen door N. Vermander.

Johan de Moor.

Ao. 1717.

Ao. 1691.
Marcus de Banjonville,

Jan vander Myl, was ’t nu geworden, en

doe op Batavia eerst, en
zoo uirgekomen van

Vesting-bouwer.

Amsterdam met Spier

Wouter Okkerzen.

dyk en de Handboog

en 1722.

Michiel Pinet, was het dit jaar geworden,

Ao. 1692.

en lag Ao. 1719 en nog Ao. 1721 aan

Joannes Francois, quam doe zoo met de

de Utregtze Poort.

Berkel op Batavia-

Bartholomeus de Kok, quam toen zoo uit

Zeeland met ’s Heer Jansland op Batavia.

Ao. 1693.
Gerard vander Plas, van Rotterdam metwaddingsRutger van Illin, 3

veen zoo op Baravia toen gekomen.

Nicolaas Turk, van Zeeland zoo met Goudestein toen aangeland.

Ao. 1703.

Laurens van Mellin, toen van Amsterdam
zoo met de Algemeene Vreede op Bata-

lag Ao. 1719 en 1720 aan de Nieuw-

poort; dog Ao. 1721 aan de Diest-poort,

Menzo Hermannus Ladenius, was het dit

jaar geworden, en lag Ao 1719 op Jakatra, en vertrok Ao. 1721 na Amboina als Kapitein.
Ao. 1719.
Christiaan Gunther Geudeke , wierd het

(als Hofmeester van zyn Edelheid) dit
jaar, en stierf Ao. 1720 z00.
Ao. 1721.

Jan Brandauw wierd het dit jaar, en lag
zoo in ’t Kasteel nog 1722.

via gekomen.

Lodewyk Ernst de Mey, zynde het op de
uitreize gemaakt door de Heer de Wilde, en toen zoo met de drie Kroonen

van Amsterdam op Batavia gekomen.
Ao. 1704.

Ao. 1722.

Jan Zeevaart, aan de Rotterdammer-poort
al van Ae... 1719.
Ao. 1723.
Aan het Vierkant.

Jan Schagt, toen van Amsterdam met de Jan Brandauw.

Lek zoo op Batavia aangeland.

Aan de Utregtze Poort.

Ao. 1706.

Pieter Scipio, den 7 May op Jakatra zoo Pieter Jansz.
overleden.

Willem Roeling, lag toen zoo aan de Rot¬
terdamze Poort.

Aan de Nieuw-Poort.
Jan Chpistiaan Kufseler.
Aan

BATAVIA.
Aan de Diest-Poort.
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Aan de Rotterdammer-Poort.

Jan Zeepaart.

Jan vander Myl.
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In dienst der E. MAATSCHAPPY, my van den beginne af nu en
dan in deze en gene schriften voorgekomen, en op Batavia
geplaatst geweest zynde.
Vaandrigs

Ao. 1692.

in dienst.

Henrik Bosch, quam toen van Delf zoo
met Hoogergeest op Batavia.
Ao. 1693.

Adam van Oosterwyk, quam toen van Am-

sterdam zoo met 't Huis te Loo op Ba¬
tavia.

Joannes Vink, quam toen zoo van Amsterdam met Bantam, van de Kaap der
goede Hoope op Batavia.
Louis Houwens, quam toen zoo van Enk-

huizen met de Waterman op Batavia.
Ao. 1702.

Ambrosius Zasse. quam toen zoo van Amsterdam met ’t Gein op Batavia:

Ao. 1716.
jan Tas.

deze waren het tot nu toe,
Lodewyk Baks.J) en wierden doe Luiten:

Jan Kersteman, wierd het nu, lag Ao. 1719

aan de Rotterdammer poort, tot dat nog
dit jaar na Java ging.

Dirk Paradys, wierd het nu, lag Ao 1719
op Angke, Ao. 1720 aan de Rotterdam-

mer-poort, en ging Ao. 1721 na Java.
N. van Gangel, wierd het nuJan Korneliszoon vander Meiden.
Samuel Kreuner.
an Spiegel.
Dirk de Roode.

N. Sck.

de Nieuw-poort.

Jacob Borcel, lag toen aan de Rotterdammer-poort

Adriaan Westplatetoen Vaandrig geworden, lag Ao. 1719aan de Diest-poort,

nu Vaan-

drigs ge-

worden.

Arnoldus Willemszoon van Zwol.

Frederik Wolraat, quam toen zoo met

Kculen van Amsterdam op Batavia.
Ao. 1706.
N. van den Bosch. lagen beide toen aan

Deze zyn

Ao. 1717.

Jan Brandauw, wierd het nu, lag Ao. 1719
zoo in’t Kasteel, daar bleef tot September 1721, dat Luitenant wierd.

Thomas Blom, overzetter, die Ao. 1719
in ’t Kasteel lag, zynde ’t nu geworden.
Augustus Reppel, wierd het nu, en lag
Ao. 1719 aan ’t Vierkant; tot dat dit jaar
na Java ging.

vertrok Ao. 1720 na Kaap der goede

Koenraad Hompes, wierd het nu, en lag

Hope, en Ae1721

Ao. 171 9 aan de Nieuw-poort.
Joannes Leneger, was ’t nu gewerden, en

op Tangerang.

Ao. 1708.

N. van Stein. Jvertrokken toen na ’t VaN. Ravestein.

derland.

A°. 1709.

Jan Fluit, lag Ao. 1719 op Tangerang
tot January Ao. 1721, dog in September aan ’t Vierkant

Ao.
Jacob Appeldoorn

Abraham la Font.
Ao.

1710.

waren dit tot dit jaar, dat
zy Luuienants wierden.

171.

N. Popping, zoo op Batavia uit ’t Vader-

lag Ao. 1719 aan de Utregtzepoort, tot
January 1720, dat na Java ging.

Orto Ewout Koolwagen, het nu geworden zynde, lag Ao. 720in’t Kasteel.

Jan Kelderman, het nu geworden zynde,

lag Ao. 1720 en 1721 in September nog
aan de Rotterdammer-poort.
Ao. 1718.

Karel Milaan, het nu geworden zynde,
lag Ao. 1720 aan ’t Vierkant, en Ao.
1721 in September op Jakatra.

land toen gekomen.
Ao. 1712.

Gysbert van Krayestein, toen uitgekomen,
en den 8 Novernber overleden.

N. Vogel, lag toen in ’t Kasteel, en Ao-

Ao. 1719.

Herman ter Meulen, het nu geworden
zynde, lag Ao. 1719 in ’t Kasteel, Ao.

1720 aan ’t Vierkant, en in September
1721 op Angke.

Paulus Palavicini, ’t nu geworden zynde,

713.

Ao. 1713.

Henrik Holscher,dit toen geworden zynde, is Ao. 17190p Tandjong Poera ge-

plaatst, daar hy 0. 172; in Jan nog lag
Ao. 1715.

Henrik vander Haar, het nu geworden

lag Ao. 1719 aan de Nieuw-poort, Ao-

1720 op Jakatra, en ging dit zelve jaar
nog na Java.

Joannes Zas, wierd het nu, en lag Ao.
1720 in ’t Kasteel, en Ao. 1721 in September nog

zynde, is Ao. 17 19 aan de Diest-poort

Christiaan Joosten, het nu geworden zyn-

geplaatst, daar tot January Ae 1721 lag.

de, was Ao. 1720 Hofmeester van zyn
Edelheid, en was ’t nog Ao. 1721.
Matthys Mink, wierd het nu, en lag Ao.

Jan Christiaan Cuffeler, wierd het nu, lag
Ao. 1719 aan de Rotterdammer poort,
daar hy tot January Ae 1721 bleef.
IV. Deel.

1720 in de wagt van zyn Oud Edelheid.
Ggg

An-
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Antoni Willem van Zorgen, wierd het

Aan de Rotterdammer-poort.
Jan Kelderman.

nu, en lag Ao. 1720 aan ’t Vierkant.

1717.

Egbertus Brockhuizen.

Gabriel Overdyk, was 't nu geworden

1721.

Aan de Utregitze poort.
Antoni van Breemen

lag Ao. 720 aan de Nieuw-poort, en ir

Scptember Ao 1721 nog.

1718.

Willem Jurging

Ao. 1720.

Philip Stukkens, was ’t nu geworden, en

Op Jakatra.

Karel Milaan

lag in September 1721 aan het Vierkant

Benjamin Kaaskooper, ’t nu ook geworden zynde, lag Ao 1721 in September

1721.

1718.

Op Tangerang.

Adriaan Westplate

1721.

Op Angke.

aan de Diest-poort.

Rudolf van den Berge (overleden

Theodorus Morin, ’t nu ook geworder

zynde, lag Ao. 1721 in September aan
de Utregtze poort.

Op Tandjong Poera.
Henrik Holscher.

A°. 1721.

1713.

Ao. 1723.

Gerard Hulscher wierd het nu, en lag zoo
aan ’t Vierkant in September dezes jaars

Egbertus Broekhuizen, wierd het nu mede, en lag zoo in September dezes jaars
aan de Nieuw-poort.

Willem Jurgen, het nu geworden zynde,
lag zoo in September aan de Rotterdammer-poort.
Ao. 1722.

Vaandrigs in 't Kasteel.
Willem Ojen

1722.

Koenraad Pyper

1722.

Karel Henrik van den Ende.
1722
Christiaan Joosten, Hofmeester van
zyn Edelheid.
1719.
Aan ’t Vierkant

Antoni de Bruin.

1722.

Jacob Tuinman.

1722.

Aan de Nieuwpoort.

In ’t Kasteel.

Elias van Staden.

1717.

Jan Fluit.

Nicolaas Koppenoll.

1720

Philip Stukkens.

Kornelis vander Eike

Aan de Diestpoort.
Pieter Gommares.

1721

Willem van Ojen.

1722.

Koenraad Pyper.

1722

Karel Henrik van den Enden.

1722

1709.
1720.

1718.

Gerrit Jan Rengers

1721.

Aan de Rotterdammer-poort

Hofmeester van zyn Edelheid

an Kelderman

1717.

1719.

Egbertus Broekhuizen.

Willem Willemszoon Pienink.

1716.

Antoni van Breenen.

1718.

Antoni de Bruin.

1722.

Willem Jurging

1721.

Jacob Thuinman.

1722.

Kornelis vander Eike.

1721.

Christiaan Joosten
Aan ’t Vierkant.

Jan Fluit.

Aan de Utregtze poort.

Aan de Nieuwpcort.

Karel Milaan.

1709.

Philip Stukkens.

Aan de Diestpoort.

1718.

Jacob Schulting

1721.

Op Tangerang

1709

Antoni Willem van Zorgen.

Op Jakatra.

Op Anke ter Fortres Zevenhoek

1720.

Jan Henrik Marsman.

1721.

Abraham Westplate.

1718.

1721.

Op Tandjong Poera.

Henrik Holscher.
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Tot de eerste Bedieningen var
Wondhee-Gilmer
lers, tot de

eerste be-

Vosburg, geworden Landvoogd

van Malakka Ao. 1692. en buitenge-

meen Raad van India Ao. 1696.
van Indien Pieter Roozelaar, Landvoogd der Moluk
dieningen
spoate¬

kos Ao. 1700, van Malakka Ao. 1706,

gen.

en buitengemeen Raad van Indien A¬
1707 gemaakt.

Gerard van Tol, Landvoogd van Macasfar, tot Ao. 1707 geweest, na dat ook be

EL

1713.

ERS,

INDIEN opgestegen.

Malabar tot Ao 1701, en na dien tyd Bestierder van Persien.

Kornelis Lardyn, Ao 1711 tot Japans Opperhoofd gevorderd

Abraham Boudens, Bevelhebber Ae. 1692
van Sumatra’s Westkust gemaalet

Walraven de Lely, Koopman, en Opperhoofd van PalimbangAe. 709 geworden.

Pieter de Lange, die Opperkoopman en

velhebber van Gale, gelyk hy ook Op-

tweede op de kust van Choromandel, en

perkoopman van ’t Kasteel zedert Ao.

Ao. 1666 Hoofd van Mazulipatnam ge-

1707 geweest is

weest is.

Joannes Hartenberg, Bevelhebber van de Frederik Twyssel, Koopman en Hoofd op
kust van Malabar Ao. 1716, en Gouver-

Honimoa in Amboina, daar den 19 July

neur van Ceylon Ao. 1723 den 25 Juny.

1717 (gelyk men onder die Landvoogdy zien kan gestorven is.

En extraordinaris Raad van India gewor¬
den.

Magnus Wichelman, Bevelhebber van

En meer andere, die wy voorby gaan
ZES-

419

ZES DE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
DAtavia’s Grondvesting. De Stad Jakatra beschreven. De oude Bataviers. HerleDven in Oost-Indien. De Hollanders contracteeren met den Koning van Jakatra. De
Heer Koen tot Gouverneur Generaal aangesteld zynde, krygt ordre om op een bequame plaats een generaale verblyfplaats voor de E. Maatschappy te stigten. Voornemen
om de onzen tot fakatra t’eenemaal uit te roejen. Aanslag hier toe in ’t werk gesteld,
mislukt. De Koning van Jakatra tragt zich te ontschuldigen. Zyne aanbiedingen,
om de contracten te vernieuwen Die geoordeelt werden op nieuwverraad te zien. Waaiy

tegen zich de onzen, zoo veel doenelyk is, hoeden. En op Jakatra hunne wooningen
in suilligheid versterken. Nader besluit van den Generaal en Raad deswegen. De
onzen wreeken ’t berooven onzer Logie tot Japara, en verbranden de Stad ’t welk die
van Bantam en Jakatra verbaast maakt. Werden door de Engelzen aangemoedigt; en

maken zich meester van ons schip de Zwarte Leeuw. De Engelze Zeevoogd verklaart

openbaar vyandschap, hebbende den Koning van Jalkatra en Bantam op zyn zyde. Slegte toestand onzer zaken.

BATAVIAS GRONDVESTINGBatavia’s
grondve-

ning.

V TA dat wy de stad Batavia met alles lyke muur aldaar versterkt was, en onder
’t gene wy daar toe oordeelen te be- den Jakatraanzen Vorst, Widurk, of Widiak Rama, in de later tyd stond, van

hooren, beschreven, en aangewe-

zen hebben, hoe zy jegenwoordig gestelt welk Ryk, met de hoofdstad, de Pangeis, zal't nu tyd werden, dat wy ook eens rang van Bantam zich ontrent Ao. 1619

gaan toonen, hoe zy door de Nederlanders (gelyk wy in't vervolg nader zien zullen)
gegrondvest, en hoe hare eerste aanlcg

zeer listig heeft weten meester te maken.

een doorslaande bewys van haar aloude

Wanneer de Nederlanders eerst in Indien gekomen waren, hebben zy, gelyk

dapperheid is.

Bevorens in onze beschryving van het wy onder de stoffe van Bantam gezien
Koningryk Jakatra hebben wy aangewe hebben, zich van eersten af aan op Banzen, hoe verre zich dit Ryk uitstrekte tam tragten vast te maken, en daar al van

en van dit Ryk was wel eer de stad Ja- de eerste tyden af een vast comptoir ge
katra de hoofdstad. Deze stond onder een had; dog de Engelzen ons daar, gelyk el-

byzonderen Koning, diens Ryk, en hoofd- ders, daar zy maar konden, hinderlyk,
stad , in de oude tyden de naam van Padja-

en de Pangerang van Bantam beide voor

djarang droeg, een stad, die van ouds 12 ons, en voor de Engelzen bevreest zynmylen landwaard in, ter plaatze, daar nu de, en wenschende van ons beiden ontlaft
nog een zeer oude groote offer-steen met te zyn, begon ons, voor al ten tyde dat
zeer vreemde oude Lamponze letters en de Heer Jan Picterszoon Koen daar lag,

De Stad Ja
katra be

schreven

woorden gevonden werd (gelyk wy in 't zoodanig te quellen, te benaauwen, en
verhaal van de zaken van Java breeder ge zoo veel moeselykheden aan te doen, dat
het niet langer voor ons te dulden was.
zegt hebben) gelegen heeft.

Deze stad, met dat gansch Ryk, we

Het is een oude eigenschap van de al- De oude

eer (zoo ons toeschynt) onder de Konin- oude Baraviers, nazaaten van Claudius Ci- Batavers.
gen van Bantam gestaan hebbende, is na- vilis, dat zy uit hun eigen aard wel een
derhand onder een byzonderen Koning ge- zeer gerust en vreedzaam volk zyn; dog aan
komen, diens Ryk (gelyk mede deze de andere kant ook zeer jaloers over hunhoofd-stad in de later tyd, van zommiger ne vryheid, en van niemand daar in gaar’t Koningryk van Jakatra, en van ande- ne gestoord of mishandeld zynde, laten zy
re weer dat van Sunda, en de stad zelf zich ook van niemand gaarne zarren, of

Jakatra, of ook wel Sunda Calappa ge
naamt wierd. Sunda (zoo men wil) na

tergen; maar zyn van ouds af altyd gewoon geweest dit openbaar, en dapper te

wreeken. Zy voerden een Leeuwen-huid
gen (alzoo het dit in’t Javaansch betekent) op een lancie in hun wapen, ten teeken,
en Calappa na ’t groot getal calappus-boo dat zy een leeuwen-hart hadden.
Geen volken der aarde, hoe groot zy
men, daar ontrent vallende.
de rondom gelegene meenigvuldige ber

Dit was een groote en zeer wyd langs

ool mogten zyn, tornden oit aan ’t stuk

strand uisgebreide stad, die met een rede-

van hunne vryheid, of maakten maar de
alGgg 2
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allerminste beweging, om hunne rust te
stooren, of ’t is nun altyd qualyk beko¬
men.

De Romeinen, die zich beroemden de

I

s

ne geweldenaryen, en die van zyne naza¬
ten, met de uitterste dapperheid zoo lang
aan te kanten, tot dat die Vorsten Ao.

16 8 genoodzaakt wierden hen voor vrys

geheele wereld (dat voor een groot deel volkeren te erkennen; zommigen van hen
waar was) overwonnen te hebben, kon- ontzagen zich zelf niet veel liever hun Va¬
den egter wel trillen en beven (zoo Taci-

derland voor een tyd te verlaten, en een

tus clders zegt) wanneer zich de Bataviers

andere wereld op te zocken, om zig daar
bekend, en ontzagchelyk te maken, en
daar, waar ’t mogelyk, als weer een nieu-

maar begonden te bewegen

Het was daarom ook, dat Galba, wil-

't
lende dit volk liever te vriend hebben,

wen staat der aloude Batavieren op te reg-

geen wel eer tot een lyfwagt des Keizers

ten, en hunnen ontzagchelyken en door

gediend had, hen geheel en al van de zelve (zoo Suctonius zegt) ontssoeg, en her

naam ools daar te planten, en eeuwigdu-

maar stil na hun Vaderland zond.

Het is waar, dat men hun hoofd Ci
vilis had durven gevangen nemen; en dat
Vitellius zyn broeder had laten dooden
dat hy hem mede zogt te doen; dog keur

de gantsche wereld zoo zeer gevreesden
rend te maken, dan eeniger maaten voor
de Spaansche geweldenaryen te bukken.
De Pangerang van Bantam dit wel 't Herleven
gemoet ziende, en dat zelve volk, waain Oost
voor die magtige Romemen zoo schrikter

Indien.

de 't best, hem op vrye voeten te zetten

al lang gevreest hebbende, vond eindelyk

om de gunst van zoo een man daar door

goed den Heer Jan Pieterszoon Koen het
vier zoo na aan de schenen leggen, dat hy

te winnen, waar aan de Romeinen zeer vee

gelegen lag, en van den welken hy vrees-

hem noodzaakte, een andere plaats tot zyn

de, dat met 'er tyd ’t geheele welvaren der

verblyf in de stad Jakatra te verkiezen, en

Romeinen wel zou konnen afhangen, al
loos in dapperheid was. Het is ook daar-

de zelve (gelyk wy in het volgende verhaal omstandig, van den beginne af, tot
de eerste beginzelen en opbouwing van dat

om, dat men hen, en bevorens en na-

beroemde Batavia zien zullen) tot een vast

derhand, den eer-naam van vrienden, broe¬

volk gegeven, hen daar door boven veel

comptoir van onzen handel aan te leggen
met voornemen om den bedriegelyken, en
geveinsden Bantammer met'er tyd te latern

andere volkeren verheven, en veel luister

zitten; maar hoe eerloos ook die Koning van

zoo hunne ruitery en voetvolk weergade

ders, en bondgenooten van ’t Roomsche

bygezet heeft; en dus had men in oude

akatra hem en ons misleid, hoe trouw-

tyden de Vriesche heerschers, Malarix, en
Verritus (zoo Tacitus en Suetonius zeg

loos hy weer door den Pangerang van Bantam betaald, en van zyn Ryk beroofd, en

gen) met het Roomsche Borgerrecht be

hoe vuil ons volk daar na door dien Pa-

gunstigt.

meinen hen zarden, veragtelyk handel¬

ngerang en de Engelzen wel vooreen tyd
behandeld, maar hoe dapper dat ook door
den Heer Jan Pieterszoon Koen, met be¬

den, en hen geweld aandoen wilden,

tooning dat het bloed der aloude Bataviers

dat zy niet gewoon, nog genegen wa

nog in zyn aderen speelde, daar na gewro-

Zy toonden vervolgens, als de Ro

ren , dat te dulden, schaarden daar op in 't
schager-bosch by een , deden daar een eed

ken, hoe de stad Jakatra den 30 May 1619
door hem veroverd, in koolen gelegt, ja
voor ’s lands vryheid, en gaven onder
dat gantsch Koningryk door hem gewonClaudius Civilis de Romeinen niet weinig nen , hoe daar de Bantammer genoodzaakt
klop, namen Zanten in, en offerden toen
aan de Rivier hun hair en baard op,en

is ons gevangen volk in vryheid te stel

dwongen, na veel tusschen-vallen, de Ro

dwongen heeft, voor hem schandelyk de

meinen tot een pryzelyke vrede.

len, en hoe hy ook de Engelschen gevlugt te nemen, hebben wy wel ten dee-

De nazaten van deze volkeren zich eerst
in Hessen, en daar ontrent, nedergezet, en

gezien; maar wy zullen dat veel omstan-

naderhand van daar onder hunnen Vorst

diger hier ontwaren in een zeer nette be-

Bato zig na dat Eiland tusschen de Rivieren de Waal en den Rhyn, dat heden nog
na hem de Betuwe genaamd wierd, bege

VESTING, een werk, dat wy ons zel-

ven, en de blyken van hun verblyf zelf

le in ’t leven van dien dapperen Batavier

schryving van BATAVIA’S GROND-

ven geenzins toeeigenen, maar waar van wy
den roem aan den Heer Opperlandvoogd

nog ontrent den ouden mond van den Rhyr
by de dorpen, Katwyk genaamd (alzoc

Joannes Camphuis geven, die zyn werk

de Katten of Hessen zich tot daar toe uit
gebreid hadden) nagelaten hebbende, ont

haar Edelheden was, er afgemaakt heeft,
om dit alles uit de oudste schriften, die

hielden zich daar zoo lang stil en gerust
zonder iemand te moesen, ter tyd toe dat

men toen nog had, en nu niet meer te

A°. 1667, toen hy nog eerste Klerk van

vinden zyn, als uit de grond op te baggePhilippus de II. hen dwong om, liever ren, en in die ordre en schikking, gelyk
dan hunne vryheid te verliezen, zig met wy hier van woord tot woord overleve-

alle kragt den tyd van 80 jaren tegen zy

ren, op te stellen.

HET

GROND.VESTING. AaY

HET RONINGRIK
HHYTR

IA,

DOOR DEN HEER

GOUVERNEUR GENERAAL
JANIILIERSLOON ROEN,
Veroverd, en aan het gebied van den Staat der vereenigde Nederlanden gehegt, den 30 May 1619.

Beschreven, en uit verscheide oude papieren by
malkanderen getrokken
DOOR

JOANNES CAMITAAIS,
Toen Koopman, en eerste Klerk ter generale Secretarye tot BATAVlA, in den jaare 1667. En naderhand Gouverneur

Generaal van Nederlands Indien.
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E Generale Nederlandze

gang, practiseerde alle bedenkelyke mid-

2

Geoct ojeerde Oost-ln-

delen, om de onzen weder van Jakatra te

dische Maatschappy, ofte krygen, daar toe gebruikende niet alleen

naen 2

4

landers

V

De Hol¬

a-

a

4 de Koopluiden en ande

re Officieren in der zel-

schoone woorden, en goede beloften ;
maar die ook zomtyds vermengt waren

Wn Al ver dienst, eenige jaren met harde dreigementen, indien zy daar
tot Bantam gehandeld, bleven continueeren, dog hy bereikte daar
ende aldaar veele onlydelyke quellin- mede zyn oogmerk niet.

&a

gen geleden hebbende, waren genood

De Heer Jan Pieterszoon Koen, die nu De Heer

zaakt na een andere plaatze op Java om te een geruimen tyd, als President en Dire-Koen tot
zien, om zig waar het mogelyk) van de cteur generaal van den Handel, het op- GouverContracteren met

den Ko¬
ning van

Jakatra.

pergezag over de zaken der E. Maatschap-

neur Gene-

Bantamze geweldenaryen en plagen te ontslaan. Zy dan Ao. 1610 en 1611 met

py tot Bantam, en Jakatra hadde waarge-

den Koning van Jakatra, genaamd Wi-

nomen, kreeg in den jare 1618 van deordre, om

zia Garama, of anders ook Widiak Ra-

raalaange-

steld, kryge

Heeren uit het Vaderland zyn commissie,op

een be¬

ma, in verbond getreden zynde, timmer-

om den Heer Gouverneur Generaal Lau quame

den aldaar, beoosten de Rivier aan de zee-

rens Reaal te dier tyd in de Moluccos re

plaats een

generale

kant, een huis, of bequame wooning ; in- sideerende) te vervangen, en van zyn Ed. verblyfplaats voor
voegen de handel, zoo wel tot Jakatra, het generale gouvernement van India over

de E Maat-

als tot Bantam voortging: maar de opper¬ te nemen, met verdere last, en ordre, dat schappy te
ste, of gebied-voerende Pangerang van tot verzekering van den staat der E. Maat stigen.
Bantam, den Koning nog jong zynde, schappy, elders op een bequame plaats,
zeer wel ziende, en aan het beloop van een generale verblyfplaatszoude begrypen,
zaken bevindende, waar toe ons deze uit- om aldaar niet alleen te ontfangen degoevlugt strekte, mitsgaders hoe Jakatra aan- deren, die uit Nederland aanquamen, maar
wiesch, daar en tegen Bantam successive ook de retouren, die weder na derwaarts
zoude werden afgezonden. Tot dezen ein-

afnam, en daar uit mede wel konnende be-

sluiten, wat 'er verder op volgen zoude, de trad zynEd metden voornoemden Konamentlyk, verminderinge van negotie, ning van Jakatra in onderhandeling, om

en daar door hun eigen bederf en onder- in zyn land, ontrent, of op den hoek van
Ggg 3
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pen, en aldaar een fortresse te begrypen,
dog de Koning, hoewel hy zulx zogt te

een Moors Priesters;en dienvolgende een
zeer bitter vyand van de Christenen. De-

sluiten. De hope van gewin ried hem

tyd zoudc konnen verschoonen, en de

schoone personagie speelen, gelyk uit het

maar daar en tegen verhinderde hem de

vervolg naakt en klaar genoeg zal konnen
blyken. Hy dan vastgesteld hebbende
den Heer Gouverneur Generaal voor-

agt, als mede wel t'eeniger tyd vyandelyk
hy wel konde zien, dat de Nederlandze

Oost Indische Maatschappy als doen mag-

noemt, en alle de zynen te doen vermoorden ; dog ook de stad Bantam, alwaar den
zelven zig als doen onthield, metde vlck
van zulken vuilen schelmstuk niet willen-

tig genoeg was, hem in zoodanigen gele-

de besmetten, liet zyn Ed. op een bedekte

gentheid tegen alle de zelve te beschermen ; was hy egter bekommert, namentlyk
om een fort in zyn land, en aan de Ta-

wyze weten, en waarschouwen, dat hy
voor cenig quaad bekommert was, mits¬
gaders aanraadde tot voorkoming van

ngeranze Rivier, op den hoek van Ontong Java, te maken,dies had hy die van Ban

de gedugte zwarigheid, die hy voorgaf
dat van de Engelzen zoude voortkomen

tam dit heimelyk bekent maakt, en hield

om tot Jakatra te gaan resideren; dewyl

zig onderwylen omtrent zyn Ed den Heer

hy dog alles van daar, zoo wel, als van

Gouverneur Generaal, als of hy zig daar

Bantam, konde bestieren, gelykdat ook

op wilde beraden, den zelven goede hoop

de waarheid was, en waar op zyn Ed. dan

gevende, van dien aangaande wel tot zyn

ook derwaards vertrokken zynde, zig de

voornemen te zullen geraken

Die van Bantam dan, benevens meer

andere Javanen en Indianen aanmerkende
hoe daaglyx meer en meer Nederlandze

eene tyd aan land, en dan eens weer te
scheep, onthield, hebbende egter tot vervolg van den handel eenige dienaaren van
de E. Maatschappy tot Bantam laten ver-

en Engelze, als mede Fransche schepen

blyven.

in Indien quamen, wierden bevangen met
agterdogt, wantrouwe, en vreze; en daar

Ondertusschen hadden die van Bantam
en andere omgelegen Vorsten, den Koning
van Jakatra niet alleen genoegzaam ge-

toe, zoo men meent, nog te sterker aan

gezet door het herdenken van een oude

dwongen dit voorgenomen verraad in zyn

en by hun bekende voorzegging in Chi-

landen te laten voltrekken; maar ook om

na, Java, Molukkos, Amboina, Banda,

zelve daar toe mede te helpen. Men moet

Solor, en andere daar omtrent gelegene
landen, namentlyk , dat 'er van verre zou-

zeggen gedwongen, dewyl de Koning

de komen een vreemde natie, wit van ko-

leur, met katten-oogen, rood hair, en eer

van Jakatra, om het groot gewin, dat hy
van de onzen quam te genieten, niet ligt
tot deze daad zoude zyn gekomen, en ook

groote neus, geheel gekleed; ja zelve aan

te vooren dikmaal verklaard had, dat zyn

de handen en voeten, de welke de voorsz.

geheel welvaren uit den handel der E.

hunne Ryken en Landen zouden inne-

Maatschappy moest voortkomen

men en bezitten, zulx het niet te verwon

Gerten tot

de zaak zoo voorzigtig aan, dat hy, by
mislukking, ofte quaden uitslag, zig al-

wel de onzen daar in te wille te zyn, en

mogte overvallen worden : want of schoon

Eene Pangerang Gabang , een boos,

deren zy, dat daar uit was voortgekomen

en arglistig man, en de broeder van den

een ingewortelde, zeer bittere en algemeene haat, die zig ook wel meest vertoonde
in de Princen, Vorsten, en Grooten, die

Bantam, wierd dan verkooren om dit

met de onzen quamen te handelen, en hun

pretext van zich niet te willen bemocien

voornoemden regeerenden Pangerang tot
schelmstuk uit te voeren. Deze, onder

dagelyx in magt en vfrmogen zagen toe

met de voorgevallene (of eigentlyke ge-

nemen, elk vreezende, dat de voorsz

maakte, en geveinsde) questien tusschen

voorzegging aan hun het eerste zoude wor
den volbragt. Zulx die van Bantam voornamen voor hunnen staat wat meerder of

alle zyn vrouwen en kinderen van Bantam

beter zorge te dragen; de Nederlanders er

Jakatra

ze boos, loos, en doortrapt zynde, leide

hen een plaats in zyn land te verleenen,

vreëze, dat hy daar door van alle de omgelegene Koningen zoude gehaat en ver-

men om d

A ’s

xa di Menggala, die ook met eenen wa8

verbergen, vond zig in deze zaak zeer ver
legen, niet wetende waar toe te zullen be

Voorne-

VI

Ontong Java, een bequame plaatze te koo¬

gemelten zyn broeder, en de Engelzen, met
vertrokken zynde, na de landen beooster
Jakatra gelegen, onder voorwendint

Aanssag

van hiertoe in

l'eenemaa

Engelzen in dwang te houden, hen te-

zich wat met de jagt te vermaken

uit te roei

gen malkanderen aan te zetten, en voor

aldaar wel twee maanden, en liet eindelyklukt.
op den 19 Augustus 1618 aan den Gou-

jen.

eerst de eerstgenoemden tot Jakatra t'eene-

maal te verdelgen, en uit te roejen, als
voor de zelve wel het meeste bevreest zyn-

de. Te dezer tyd hadde, als boven is

werk gestelt, mis¬

verneur Generaal Jan Pieterszoon Koen
weten, dat hy gekomen was aan Poclo

Poetri, zynde een kleen Eilandie gele-

gezegt, by minderjarigheid van den Ko¬

gen omtrent een kleene myl dwers van Ja-

ning van Bantam, het opperste gebied al-

katra, nu by ons genoemt VaderSmit,

daar eenen Pangerang Aria Rana, of Ra- en dat hy aldaar zyn Ed. gaarne zoude
spre-
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ESTING. 423

spreken, gelyk ook niet alleen des ande-

De Heer Gouverneur Generaal Koen,

ren daags smorgens geschiede, maar zy

die wel merkte en konde bezefsen, dat dit
niet anders was als een dekzel voor zyne

beiden met hun gevolg vertrokken ook gezamentlyk van daar met de Zeewind na

valschheid, en dat die van Bantam het volk

Jakatra, de Gouverneur Generaal op het
Jagt Kleen Hollandia, en PangerangGa

van den Koning van Jakatra zoo wel had-

bang, die zich buitengemeen vrolyk en
verheugt toonde, voorgevende van de Ko-

ning van Jakatra ontboden te zyn, met

den mede genomen tot hulpe, als om hun
de moord (indien ze uitgevoerd hadde geworden) op den hals te schuiven, endat

ook de Koning van Jakatra als dande

eigen vaartuig, hebbende op het voor- schuld zoude gelegt hebben op den Pangerang Gabang, en alzoo de een verrader op
Generaal gezegt : nu zal ik uw huis gaan den anderen, toonde egter een goed ge

noemde Eilandje tegen den Gouverneux

sterk, tot Jakatra gekomen zynde, bragt

laat, en bedankte den Koning zeer herte.
lyk voor zyn genegentheid; dog liet on-

den heelen dag door by den Koning er

derwyl niet na op zyn hoede te zyn, mits¬

bezien. Hy dan, al vroeg, wel 300 man

gaders al de contantenen meeste koopmanschappen van land af te voeren na onze
ren over hun moorddadig voornemen te be
raden, en quam des avonds, wanneer het schepen, toen tot agt in't getal; dog die
al duister, en de Gouverneur Generaal
alle, niet wel gesteld en bemand, voor Ja¬
andere Grooten, om zich met malkande.

gereed was, om na het gebed te gaan,

katra ter Reede lagen. Zyn Ed. om dit

voor de poort van onze wooning, zeker

voorval nog niet konnende resolveren Ja¬

lyk met geen ander voornemen, dan om

katra in ’t geheel te verlaten, ten aanzier
der gedaane groote kosten van timmering

in den donkeren nagt het voorgenomer
verraad in ’t werk te stellen, en uit te voe
ren.

en dat met toelating en genoegen van den
Koning, de welke (dezeafscheping en ver

De Heer Generaal over deze ontydige komste niet minder bekommerd, als

andering ziende) zich in 't geheel tragte te
ontschuldigen, en zeer hoog opgaf, van
verwonderd zynde, liet terstond met het zyn liefde en genegentheid tot de Hollanders, aanbiedende zulx, en ook het gemaak Zyne aan
ordinaire avond-gebed voortvaren, er 23
hy alle Soldaten, omtrent 5o man sterk, in

te verbond op nieuws met den allergroo biedingen
sten eed op de Mohhammedaanze wyze te om de con¬

’t geweer zoude laten komen, en dezelve

willen bevestigen, wendende daar na ook

zoodanig met brandende lonten doen stel

veel listen en lagen aan, om den Gouver- wcu.

den Opperkoopman Carpentier last, dat

neur Generaal op een speel-reisje landwaart Die geoor-

met eenige gedienst-redenen wierden op-

blyken moetende vast stellen, dat het Of

wel byzonderlyk de Soesoehoenan Mata-

andere Orangkays met meer dan soo man
binnen bezag de wooning, maar (gelyk

ram, en de Koning van Tsjeribon, als me-

vastgesteld moet worden) met geen goedt

Eiland Java, zich tegen ons voornemen
om daar op elders een vastigheid of for-

digen.

de de verdere Vorsten en Princen op het

tresse te maken, hadden aangekant; en dat

in zyn voornemen verhinderd was gewor-

ook de Engelzen, zoo tot Jakatra als Ban

den. Dien zelve nagt vertrok hy weder
met cen geveinsd vriendelyk gelaat na Ban-

tam, van het voorgenomen verraad,niet

tam, dog in der daad zoo zeer bedroeft

tra dus qualyk gesteld, en de onzer

over het mislukken van zynen aanslag, al

zonder reden voor nieuwe verraderyen be

de onzen over een zoo gelukkigen uitslag

kommerd zynde, waren genoodzaakt vee

trent de 6coooo gulden aan contanten, en
koopmanschappen tot Jakatra aan land

te ontschul

raad i

een nieuw verraad roegelegt was, en nietzien
alleen die van Jakatra en Bantam, maar ook

verblyd waren zynde op deze tyd om

tragt 2i1

nieuw ver

der van den i oning van Jakatra, en veclc

oogen, om dat de zelve boven rondom

Jakatra

uit te lokken; maar zyn Ed kon zig daar deeld wertoe niet laten bewegen, als uit verscheideden op

gesteld was, quam hy, benevens den broe¬

niet gewapend volk bezet, en hy daar door

De Ko¬

vernieu-

len op de galdery van het nieuw gemaak
te huis, onderwyl dat Pangerang Gabang,
en cie van zynen aanharg voor de poort
gehouden. Als nu op alles goede ordre

ning van

tracten te

Des anderen daags quam de Koning van
sakatra den Heer Generaal Koen in zyn
wooninge bezoeken, expresselyk om tt
zien, of zyn Ed. niet ontsteld was, ver-

onkundig waren. De zaken dan tot

aka-

Daatenen

niet de onzen
zich, zoo

veel doenlyk, hoe¬

le huizen van riet of bamboezen, wat te den

na aan de andere vaster wooningen gemaakt
weder af te breken, en alzoo de verdere

occasie te benemen, om de onzen met het

stigten van brand te quellen, en verlegen
te maken.

Van Japara was nu mede een zeer zwa

halende onder anderen discourzen, dat hy re en droevige tyding gekomen, nament.
lyk hoe de Gouverneur aldaar, uit last van
’s avonds te vooren eenige van zync Orangkays, en veel volk, benevens gemelten den Soesochoenan Mataram , de logie der
Bantamzen Pangerang Gabang, na onze
E. Maatschappy had laten afsloopen, met
wooning had gezonden, om de onzen te berooving van alle de goederen, die omhelpen, indien de zelve Pangerang iets trent 20ooo ryxdaalders waardig geweest
quaads tegen ons mogte aangevangen heb
waren, en dat drie man van ons volk in
ben.

de
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de furie waren vermoord, drie gequetst,

met zyn by hebbende gezelschap ten Ho-

en 17 gevangen landwaard in gevoert. En
nadien de Gouverneur Generaal van het

toe niet konnende verstaan, was de Ko-

nings van Jakatra, en die van Bantam, da

ning zelve, met vecle Orangkays ons werk
komen bezigtigen, vragende meteen groo-

gelyks nog nader wierd verzekert, en
daar uit vast stellen moest, dat ze nietan-

quam, en waarom men hem mistroude :

boos en moorddadig voornemen des Ko-

ders voor hadden, dan onder een vriende-

Hier op gaf hem zyn Ed. de Gouverneur
Generaal tot antwoord, dat hy, als zynde Opperhooft van alle de dienaars der E

noodzaakt de zelve al gaande weg in stil

Maatschappy ook schuldig was zorg te

ligheid te versterken en vaster te maken
daar toe nog te meer aangeprikkeld wor-

dragen, dat de onzen door onvoorzigtig-

karra hur
nie woo¬

ningen ij

te verster

te beleeftheid, van waar deze verandering

lyken schyn die van Japara na te volgen
en onze wooningen af te loopen, was ge-

En op Ja¬

stilligheic

ve te willen komen, maar zyn Ed. daar

ken.

heid niet van alles beroofd en ook zelve

dende, om dat de Engelzen tot Jakatra

vermoord wierden, en dat zyn Hoogheid

(mede een nieuw steene huis regt tegen

schoon een goede genegentheid tot de Ne
derlanders hebbende, evenwel ons als het

over onze wooningen gemaakt hebbende

met den Koning veel bedenkelyke onderhandelingen hielden, de eene tyd zich ge-

daar op aanquam, niet zoude konnen helpen

Zyn Ed. voegde daar nog andere redelatende, als of zy tegen hem de wapenen
wülden opnemen, en dan weder goede nen by, namentlyk, een gesondeerde vreevrienden zynde, wordende ’t een en ’t an ze voor de Engelzen, die wy in 't geheel
niet konden betrouwen, gelyk mede de
der tot geen ander einde overlegt, dar

om de onzen te blindhokken, en buiter
agterdogt te houden.

Nader bessuit van

den Gene
raal en
Raad des-

wegen

Orangkays van Jakatra, nog ook die van
Bantam, van welke alle genoegzame bly-

Onderwylen wierd het voorgenomer

ken waren, dat ze ons zogten te overval-

versterken van onze huizen by gelegent-

len en te vermoorden. Dat insgelyx onze

heid waargenomen, en voor eerst met ee

vyanden de Spanjaarden, in Europa, sterk

nige paggers, en ssegte werken, een begin

bezig waren met het toerusten van een

gemaakt; maar het duurde niet lang, of

magtige scheepsvloot, om daar mede na

die van Jakatra en Bantam wierden zulks

Indien te komen, en dat het dienvolgen-

gewaar, dog schenen nog moed nog lust
te hebben om het zelve te beletten, en de

de hoog tyd was, om ons daar tegens te

den 22 October 1618 vast, met het begon-

hy dan bereid was alles op te breken, en te
vertrekken, en alhoewel de Koning zich

verzekeren, enz. dog, voegde de Heer
Jouverneur Generaal, benevens die van Gouverneur Generaal daar by, dat indien
zynen Raad, op ’t schip ’t Wapen van het versterken van onze wooningen den
Amsterdam vergadering houdende, stelden Koning van Jakatra niet mogte behagen
nen werk voort te varen, en ’t zelve tot

een defensive sterkte te voltrekken, en hier
door, of liever door gebrek van magt en
vermogen, quam het concept, om ons op
Ontong Java vast te maken, en aldaar de

hier mede voor zoo verre scheen voldaan

te houden, dat hy, in plaats van ons, het

metzelen, timmeren, en bouwen te verbieden, verklaarde de Heer Gouverneur

algemeene hoofdplaats te begrypen, geheel Generaal gelyk had, en daar omtrent doen
te vervallen: zynde al bevorens op den 31 mogt ’t geen hy oordeelde nodig te zyn
Augustus by den Gouverneur Generaal en zoo kan men egter qualyk nalaten te geden Raad ook nodig geoordeeld, ten aan looven , dat dit zeggen niet voort en quam
zien dat de schepen onze huizen, nog de uit den grond van zyn hart. Ook is het
huizen van Jakatra de schepen niet konden
waarschynelyk, dat hy zich zelven nog al
adsisteren, men op het Eiland, daar onze eeniger maten heeft gekitteld, met de zoeschepen gemeenlyk gekielhaald, en ver- te gedagten van een aanstaanden goeden
timmerd wierden, jegenwoordig genaamt buit, hoewel de beste, gelyk hier boven
is gezegt, al aan boord was gebragt dog
Onrust, by provisie een sterkte zoude opwerpen, dewyle dog aldaar een batterye, dat daar onder al mede gespeelt heeft een

ofte fort, gehouden moeste worden, schoon
men de hoofdplaatze al quame te begry.
pen op Ontong Java voornoemd. Daan
wierden dan op Jakatra handen aan ’t werk

geslagen, en men was daar mede voor 't

midden van de naastvolgende maand Sep.
tember zoo verre geavanceerd, dat op de

vreeze voor de revenge die de E. Maat-

schappy daar over zoude nemen, en ook
zelve over de schade, die wy zouden lyden

indien hy ons dede verhuizen, en zyn land
ontzeide. Hy dan, dus zittende tusschen

hoop en vreeze, liet heimelyk de ambagtsluiden, zoo Chincezen als Javanen, die de

eerste punt 12 stukken kanon geplant ston
den, waar over de Koning van Jakatra er
van Bantam zeer verbaasd en ontsteld wa

onzen voor dezen gediend hadden, verbie-

ren, en wel byzonderlyk de eerste, die
den Gouverneur Generaal verscheide rei-

stil staan, dan daar en tegen dede hy zyne

zen liet bidden, om weer na gewoonte

leggen, voorgevende, dat zulx alleen ge

den, zulx niet meer te mogen doen, zoo
dat het werk voor ’t meerendeels moeste

stad versterken, en in een steene muur
schie-
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schiede, tegen de berugte afkomste van ge van de zynen na onze schepen had afden Soesoehoenan Mataram , en hoewe

de Heer Gouverneur Generaal Koen wel
merkte, dat dit al mede enkel bedrog en

valschheid was, wilde hy egter den Ko
ning de maat vol meten, en leende nietalleen aan den zelven de Comma van 1000 rea-

sen, maar vereerde hem boven dien nog

werken, dat de Gouverneur van Japara,
over de gepleegde moorden en rooverye,

talen en contribueeren tot de schatting, die

met de dood zoude worden gestraft. Maar
onze schepen het bescheid van den Mata-

king der stad Jakatra was opgelegt. Om-

aldaar mede zeer groot gevaar hadde geloopen, om alle vermoord en berooft te
worden, dog dat zulx alleen nagelaten
was, uit vrecze voor de Portugeezen, de

welke tegen de Jambincezen in oorlog zynde, met een Armade van Malakka dreig
den af te komen, ende waar tegens die

van Jambi onze hulpe scheenen nodig te

wrecken

cuzer log

tot Japar.

munt zouden konnen af betalen.

Zoo verblyd als de onzen waren over Dat die var

dezen goeden uitslag, zoo ontsteld en ver- Bantam, en
Jakatra

slagen waren die van Bantam en Jakatr-

verbaast

over de zelve, als wel konnende staat mamaakt

ken, en voorzien, dat hunne voorgenomen verraderye mede de een of de ander

schikt, en ons volk om ’t leven gebragt

gestraft. Hier by quam nog een onge-

zoude zyn geweest.

meene groote Comcet-star,de welke, zich

Wy hebben hier voor aangehaalt, dat

te dezer tyd eenige dagen lang in 't Oo-

die van Japara mede diergelyk schelmstuk

sten hebbende laten zien, onder de Chi-

hadden uitgevoerd, namentlyk, de logie

neezen , Javanen , en andere Indiaanze na-

der E. Maatschappy aldaar afgeloopen , de

tien, een groote schrik en vreeze quam te

goederen geroofd, eenig volk vermoord
en anderen gevangen genomen en nadien

veroorzaken, maar de Engelzen tot Bantam, op nieuw weder ;: schepen uit Euro-

de onzen oordeelden, dat het noodzake.

pa hebbende bekomen, en met de 1ostuks,

lyk waszulx aan hen te wreeken en te straffen, zoo was aan den Commandeur Arent

dic zy daar reeds hadden, 15 sterk geworden zynde, wendden alle middelen Werden

Maartenze, den 20 October met 3 sche

aan , om de verslagen herten en gemoede-door de

lopen, om aldaar, zoo hy konde, over

Engelzen

ren aldaar, en ook tot Jakatra, weder O

aangemoe

te richten, en te stellen buiten alle gedag dig2.
ten van eenige zwarigheid, die zy vrees-

de voorsz. moord en rooverve voldoening

den, dat hen zoude konnen overkomen

te nemen, en insgelyx in ’t voorby varen

gevende zeer hoog op van hunne magt

die van Macassar te doen gevoelen de straf-

en vermogen, om ons geheel te verdelgen.
en uit Indien te slaan; met byvoeging
dat niet zouden rusten, voor en al eer zy

fe, die zy mede door het vermoorden er

berooven van ’t volk en de goederen der

E. Maatschappy, aldaar hadden verdient
Hier op kreeg de Heer Gouverneur Ge

den Gouverneur Generaal Koen, diehen

neraal van Japara een goede tydinge, al-

zoo veel quaad had gedaan, levendigof
dood, in handen hadden bekomen; en

zoo de gemelte Commandeur Arent Maar

om eeniger maten te betoonen, dat het hen

tenze by zyn schryven bekend maakte, dat
het voorgenomen werk aldaarzeer wel wa:

gelukt, als hebbende 1i dagen na zyr
vertrek van Jakatra, ofte op den 8 No-

ernst was, maakten zy zich op den15
December meester van ons schip de zwar- Maken zig
te Leeuw ’t welk, komende van Patani meester
en geladen niet een cargasoen peper, Ben

van ons

schip de

vember, met 160 man een land-togt gedaan,

zuin, en rouwe zyde, ten bedrage van 152

een houte fortje, dat de Javaanze moorde-

duizend guldens, behalven nog 100 lastenLeeuwRyst, geen gedagten, of vermoeden had

naars aldaar hadden gemaakt, ingenomen

brandden

volgens bekomen order te onderstaan, of

zy die van Macasser niet mede met de zelve

tyd op zoodanigen wyze zoude worden

ken zynde, order gegeven, Japara aan te

de stad

ram niet konnende afwagten, waren var
daar voortgezeilt, met voornemen om

hebben, dog dat anders het werk al be

pen na de Oostersche quartieren vertrol-

En ver-

den zelven een verdrag gemaakt, en onze gevangenen verlost mogten werden, onder
belofte van daar en boven te zullen be-

tcken, dat hy mede goedwillig wilde be

trent dezen tyd kreeg de Heer Gouverneur
Generaal tyding van Jambi , dat ons voll

berooven

te doen, van zyn dienst en hulpe omtrent

den Socsoehoenan Mataram , ten einde met

wel met de waarde van zoo realen , tot een

de Chineczen tot de voornoemde verster-

De onzer

gezonden, zoo om vrecde en vriendschap
te verzoeken, als om verdere aanbieding

zwarte

en ’t zelve te gelyk met onze logie en by

op eenigen onraad; want ’s avonds te vo-

staande huizen, mitsgaders de stad Japarin de afsche gelegt, 10Jonken zoo geno
men, als verbrand, gelyk mede veele

ren hadden zy Engelzen den Directeur

Henrik Janszoon, die met het zelve schip
omtrent Bantam by Poelo Pandjang ver

praauwen, en andere vaartuigen ; de on-

vallen was, met list, en onder schyn van

zen niet een man verloren hebbende, doc
de vyand wel 30. Wyders dat de Javaan

vriendschap, van boord gekregen, en aan
den Engelzen Admiraal gebragt, en daar

ze Gouverneur van Damak, hier van

op nog dien zelve nagt afgezonden 4 van
hunne beste schepen, de welke des mor-

kennisse bekomen, en ook groote schade
daar by geleden hebbende, terstond eeniIV. Decl.

gens by de zwarte Leeuw gekomen zynHEh
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was het ligt te bemerken, dat de Engel-

de, al ons volk dreigden te zullen doen

zen voor hadden onze handel-schepen van

ophangen, indien zy zich niet terstond overgaven; dog dat zoude tot de zaak niet

alle kanten waar te nemen, te overrom-

veel gedaan hebben, nadien die van de

pelen, en zich daar mede te versterken,

zwarte Leeuw zeer gewillig waren, om

om dan voorts te gemakkelyker onze vloot

zich te verweeren, en eens tegen deze drei-

ontrent Jakeatra te konnen meester worden,

gers te slaan; maar hebbende niet meer

gelyk zulx by hen ook niet wiert ontkent,
want als de Haer Gouverneur Generaal

dan een weinig bedorven buskruit, en eer

overladen en reddeloos schip, waren genoodzaakt zich aan de Engelzen over te
geven, te weten, met accoort, en op voor¬

Koen hen door expresse gecommitteerden,

en een missive liet vragen na de redenen van
’t nemen van ons schip de zwarte Leeuw

waarde, dat zy, zonder geplundert te wer-

en wat verder hun meening was, met ver-

den, vry zouden mogen gaan, waar het

zoek , dat ze het zelve weder aans ons ge-

hun quam te gevallen, alvorens ook voldaan zynde van hun te goed hebbende ga¬

gie: dog de Engelzen het schip op geen

iefden over te leveren, of dat wy anders
genoodzaakt zouden wezen geweld met geweld te wederstaan; en daar van revenge

edelmoedige wyze, maar met bedrog en

te nemen; zoo ontzag zich de Engelze Zee

onder schyn van vriendschap, meester geworden zynde, maakten ook geen zwarigheid van hun gemaakt accoort te bre

gezondene, onder verscheide scheld-woor voogd

ken, het volk, uitgezonderd den voornoemden misleiden Directeur Henrik Jans-

zoon, en nog elf man, gevangen te hou¬
den, en de zelven aan te zoeken, om in

voogd, Thomas Daal, niet, aan onze af- De Engel¬
z. Lee¬

den, rond uit te verklaren, dat hy niet al-

leen voornemens was op onze gaande en pbaae

komende schepen te passen, en wyders na
akatra te komen, om daar voorts alles te

vand-

schap.

verslaan, maar dat hy ook zoude tragten

hun dienst over te gaan, onder beloften

den Heer Gouverneur Generaal Koen,'t

van hun agterstallige soldyen contant te

zy levendig of dood in handen te beko-

zullen af betalen, en voor nieuwen diens
dubbele soldy te geven.

Omtrent den zelven tyd, dat wy de
zwarte Leeuw zoodanig waren quytge

raakt, hadden de Engelzen tot Bantam ook

eenige van hunne schepen wat Westwaart
aan, na de Straat Sunda, afgezonden, om

ver-

AA10

men enz.

De Koning van Jakatra was, zoo wel Hebbende
als die van Bantam, over dit bedriegelyk den
voorval, en’t verlies van ons schip de zwar

Ko-

ing van

akatra en

te Leeuw, zeer verheugt, en zy beide Eantam

of

schenen nu nergens meer na te verlangen, zyn zyde.
dan om openbaar in 't werk te mogen stel-

aldaar mede waar te nemen het schip den

len , ’t geen hun onder schyn van vriend-

Engel, ’t welk (na hun door de verspie

schap bevorens was mislukt; want schoon

ders bericht geworden was van Jakatra na

zy, op het verzoek van de Heer Gouver-

Suratta stond te vertrekken, gelyk het zel-

neur Generaal Koen, beloften hadden ge-

ve dan ook den 14 September 1618 onder

daan, ons met de Engelzen ter zee te zul-

het gezag van den E. Pieter van den Broe¬
ke, meteen kapitaal ten bedrage van 207794
gl. derwaards wierd afgevaardigt, dog een
gelukkig ongeluk was de oorzaak dat het
nog behouden, en onder onze magt bleef :
want het geraakte ontrent den hoek van On-

len laten geworden, zonder den een meer

tong-Java aan de grond en eer het weder

den, en dat bleek ook eenigzins daar uit,

daar af quam, kregen de onzen met een

dat de regeerende Pangerang tot Bantam,

vriendschap als de anderen te doen, bleck

het genoegzaam, dat zy het voordien tyd
met de Engelzen eens waren, en niet liever zoude hebben gezien, dan dat de on-

zen geheel hadden konnen verdelgt wor-

Vlieger van Bantam tyding, dat de zwarte Leeuw door de Engelzen genomen was,

volgens het schryven van den Koopman
Abraham van Uffelen (als doen het gezag

en daar op wierd het schip den Engel ter-

hebbende over de logie, het volk, en de

stond weder te rug na Jakatra ontboden
mitsgaders de reis na Suratta gestaakt. Het

verdere omslag der E. Maatschappy) wel
expresselyk had verboden, dat niemand

schip de Oude Zon, komende met een ka

van de zynen voor ons na den hoek, ofte

pitaal van 559 duizend gulden uit Japan,

de mond van de Straat Sunda, zoude va-

verviel ook dien zelven dag, dat de zwar-

ren om onze aankomende schepen voor

te Leeuw genomen wierd, op de kust van

de Engelzen te waarschouwen: ook had

Java, ontrent half weg, tusschen Bantam

de Koning van Jakatra aldaar eenige nieu-

en Jakatra, en aldaar mede gelukkig aan
de grond geraakt, quamen de boots van

we bolwerken tegens de onzen aan-, of

onze schepen, die zulx gewaar wierden,
hem te hulpe, en deze waarschouden de

party geschut daar op weten te brengen,
en zulx op een tyd, dat zyne gecommit-

ppgemaakt, mitsgaders zeer behendig een

onzen ook met eenen, dat ze na Jakatra

teerden over en weder gingen, om met

moesten zeilen, anders was hy mede West-

den Heer Gouverneur Generaal van een

waart-aan de Engelzen in de mond geloo

nader vriendelyk verdrag te spreken, dog

pen, en misschien met zyn kostelyke la-

’t welk maar alleen daar op zag, om on-

ding van hun opgeslokt geworden. Nu

der dien schyn van handeling, te beletten
het
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slegie toe- het opmaken van een begonnen Kat, en dagelyx wierdt gedreigt, niet veel beter
stand on- dat daar op tegen hun stad aan, geen geter zadten schut wierd geplant; maar de tyd geenuit-

gesteld, dewyl meest alle de schepen red-

deloos lagen aan een der Jacatraze Eilan-

stel konnende leiden, nam dat werk even- den , by ons nu genaamd Onrust, en dat

wel zyn voortgang. Gelyk onze zaken

onder een zeer sobere bescherming van ee-

nu te land tot fakatra en Bantam op een nig geschut, 't welk daar wel opgesteld
zeer quaden voet stonden, zoo was het met was, dog tegen des vyands magt niet veel

onze magt ter zee, die van de Engelzen zoude hebben konnen uitregten.

TWEEDE HOOPDSTUK.
InE onzen tot Jalcatra rondom met bateryen omringt, en de Rivieren gesloten. Slegte constitutie van ons Fort, en gebrek aan buskruit. In Rade besloten t versterken

der Engelzen en Javanen te verhinderen. Verlies van onze kant. Werdwederzyds

weder gecanonneert. Listige veinzery van den Pangerang tegen de onzen. Werd in
Rade overwogen, om ’t Fort te houden of te verlaten. De Rivier weder geopent. Op
de versooning der Engelsche vloot, begeeft zich de Heer Generaal t’scheep. Notitie
der gene, die in ’t Fort bleven, ontrent 400 zielen. De Heer Generaal vertrekt met

7schepen de Engelsche vloot te gemoet, en werd door de Engelschen opgeeischt. Zyn
Edelheids antwoord. Het schip de Bergerboot komt in het gezicht van onze vloot.
Die in ’t gevegt met de Engelze raakt. overleggingen van de Heer Generaal Koen,
en Raad. De Engelsche vloot met nog 3 schepen versterkt. De onzen besluiten na

Amboina te loopen. Beweegredenen dieswegen. 't Opgemeld besluit werd aan de on¬
zen op Jakatra bekend gemaakt. ’t Schip de zwarte Leeuw verbrand. De onzen op

Jakatra ter zee door de Engelze vloot, en te land door de Javanen belegerd. Welke
laatste verzoeken te accordeeren. Waar toe de Ostagiers werden gewisseld. Nader

byeenkomst dieswegen. De Koning van Jakatra eischt Sooo ryxdaalders. Waar op
de onzen hem 6000 ryxdaalders toe leggen. De Koning tekend het verbond. De vre-

de afgekondigd. Gemelde somme werd aan de Koning voldaan.

De onzen
tot Jakatra

I

En 22 December liepen de gerugten, dat de onzen tot Jakatra des

huis Mauritius, zich strekkende in de leng-

den besprongen worden, en daar toe hei-

melyk groote ondersteuninge van Bantam

te Zuiden en Noorden, en aan welkers
Noord-einde als toen ook cen punt wierd

in de Rivier van Ankee wasaangekomen,

gemaakt, genaamt de Noord-Wester Ri-Slegte con¬

schrik en ontstueltenis veroorzaakte, dat al-

vier-punt, dog die was nog niet hoogerstitutie van
opgetrokken, dan tot ongevaar twee voe ons Fort.

le de Chineezen en Javanen, ontrent on-

ten boven de grond, en voorts met zwal-

ze plaatze of versterkte logie woonende,
hun met vrouwen, kinderen, en bagagie,

loop, maar niet vry voor een musquet.

op de vlugt begaven, en hunne woonin-

met batte
ryen om

ringt, en

de Rivier

gesloten-

voltoit, en in volkomen staat het nieuwe

nagts daar aan met 7000 man zou-

’t gene onder den gemeenen man zulk een

Rondom

handze versterking ter defensie, stond nu

gen verlieten. En schoon de onzen deze

pen, of planken afgesloten voor een aanschoot.

De gardyn aan de Noord, ofte zee-kant,

nagt geen aanstoot leden, zagen zy egter

tusschen de zelve Noord-West-Rivier-

’s moigens, dat aan den oever, of de West-

punt, en de Noord-Oost-zee-punt, was

zyde van de Rivier op de plaatze der En- opgeworpen van aarde, o voeten hoog, en
gelzen, dwers van onze huizingen en wer-

voeten dik, zonder borstweering, en de

ken, een schoot-vrye wal, wel een va-

gemelte Noord-Oost-zee-punt mede nog

niet hooger als de gardyn, ofte 9 voeten,
aan gestadiglyk met zeer grooten yver door hebbende eensdeels een pallissade borstwedem hoog, opgetrolken was, en dat daar

de Javanen wierd gearbeid. Boven dien

ring, en een houten dak, om voor den re-

bevonden zy zich ook van de zelve rond-

gen bevryd te zyn; na de stads ofte de
om besloten, en met diverse batteryen en Zuid-zyde verstrekte het oude huis Nafbolwerken omringt, de Rivieren met pa¬ sauw mede voor de gardyn, even als aan
len roegesloten en bezet, zoo dat zy ge- de West-zyde langs de Rivier het bovennoodzaakt waren alle mogelyke middelen gemelte nieuwe huis Mauritius, makende
tot hun behoudenis aan te wenden, gelyk beide alzoo een winkelhaak; en aan de
dan ook terstond de Kat, hoewel nog niet Oost-zyde waren behalven de Kat, diehet

geheel voltooit zynde, met a stukken ka¬

Zuidelykst na de stad stond, en de Zuid-

non wierd voorzien. Langs de Rivier-

Oost-punt maakte, nog twee bolwerkjes

kant, ofte de Westzyde van onze onder

met

pallissaden aan malkanderen gesloten:
Hhh2

ool-

T
A
B
428
ook was de geprojecteerde punt aan de

gelze logie wierd opgetrokken, bevonden

Z. W. zyde tegen de gemelte huizen Mau-

de onzen gemaakt te zyn van hun oude ka-

ritius en Nassauw, nog niet begonnen, en

beltouwen, dat al een aardige, dog voor

alleen maar de plaats met bamboezen om-

of afgezet. Aan metaal of yzer kanon ontbrak het niet, zoo dat onze werken daar
van wel voorzien wierden.

Maar de meeste zwarigheid was de klee

En gebrek

V

I

A

’s

ons een quade inventie was.

’s Daags daar aan den 24 December Werd wewierd op nieuws van wederzyden gewel- serzyds
gekannondig gekanonneert. De Koning van Jaka
neert.
tra nu al het Engelze geschut, benevens

ne en sobere voorraad van buskruit op al-

nunne Constapels, en Bosschieters te hulp

In Rade

le de schepen,en ook aan land. Deze dag,

gekregen hebbende, verschoten de onzen

hesoten 't

zynde den 23 September 1618, en op een

aan biis¬
kruit

dien dag het vierde part van al hun kruir,

versterken

ondag, liet de Gouverneur Generaal Koen

dog niet vrugteloos, nadien daar mede ce-

der Engel

vergadering beleggen, en deed daar in de
navolgende voorstelling, dat men als nu

ze ons wel het meest quaar uit deden, red-

zen, en der

Javanen te
verhinde-

ren.

nige stukken geschut van den vyand, daar

moest besluiten onze logie tot Jakatra, zoc

deloos, en hun te ontbruik wierden ge-

als ze versterkt was, te behouden, ofte te

maakt.

verlaten, en zoo die begeerden te behouden , dat dan noodzakelyk ruimte moesten

maken, en ’t werk in en aan de Engelze

Den 25 December deden de onzen met Doen een
30 Soldaten weder een aanval op het bo-uitval
vengemelte nog staande gebleven bolwerk

logie verhinderen, of dat anders alle het

aan de Westhoek der Rivier, en zy krc-

onze te gronde zoude werden geschoten.

Hier op wierd dan eenparig vast gesteld de

gen den vyand in 't eerst wel aan ’t wyken, dog de voorste van hun volgende

plaatze niet te verlaten, maar na vermo-

makkers (die weder te rug keerden en schan-

gen alle geweld af te keeren; dat men der-

delyk de vlugt namen geen hulpe nog hystand krygende, moesten mede wyken,

halven de Engelzen eerst zoude verzoe-

ken, dat ze hun werken, tegens 't gene

agterlatende vier dooden, en daar onder

wy tot onze defensie moesten doen, wil¬

een Luitenant, wiens hooft, in’t gezigt

den nalaten, en ons niet noodzaken

ofte

van de onzen, door de Javanen op een

dwingen, om met andere middeler
in te voorzien, en dat men wyders,

daar

masthout, of hooge pallissade, wierd ten

190

oon gesteld; en hoewel van ’s vyarids zy-

alle

de maar gezegt wierd, mede omtrent 20
versoonen waren gesneuvelt, zoo had des

haast de wint daar toe dienstig was

de verlaten huizen van de Chineezen en Ja¬

vanen, rondom de onze staande, in brand

niet te min onze confuse te rugkeering, en

zoude steken, om daar door zelf in geen

mislukte aanslag hun de moed zoodanig
doen aangroeyen , dat ze zich niet ontaa-

verlegentheid te raken.

De Engelzen dit genomen besluit, en

het gemelte verzoek uit de mond van one gecommitteerdens gehoort hebbende.
gaven aan de zelven in’t eerste tot antwoord,

gen in 't Chineeze quartier op nieuw nog
een batterye op te werpen, digt aan, of
inder het meergemelte oude of eerste huis
Nassauw

dat zy geen werken maakten, maar dat het

Ondertusschen zaten deonzen mede niet

de Koning van Jakatra zelfs dede, ofte

stil, maar versterkten zich, zoo wel van

liet doen; dog daar na zeiden zy rond uit,

binnen als van buiten , met alles wat doen-

dat ze mede tot hun defensie maakten,

gene gemaakt wierd, en zulks niet begeer-

yk, en tot dien einde by te brengen was,
gebruikende in plaats van borstweringen,

den na te laten. De zaak nu klaar genoeg
blykende, en geen uitstel konnende lyden,

te staan, een party kostelyke Cormandel¬

wierden al met eenen de Engelze werken,

ze kleeden en lywaten: want het lietzich

aan en in hunne logie, met geweld aangetast, alles gewapender-hand ingenomen,
om verre geworpen, en verbrand, gelyk
mede de huizen, rondom ons Fort staande.
Maar zeker bolwerk, door de Engelzen,
of Javanen op de hoek van de Rivier aan
de West-zyde begonnen, en het welke
volgens order, mede had moeten geslegt
worden, was nog blyven staan, het zy

aanzien, als of de Koning van Jakatra,ge-

t

door verzuim van de onzen, of dat de brand

Verlies van of rook hen zulks had verhinderd. Deze
puze kant.

attacque, waar in aen wederzyden het grof
kanon niet stil stond, quam de onzen te
staan op 1 dooden, en 12 gequetsten,

meest zwarten, of Inlanders; dog het verlies by den vyand geleden, bleef onbekent

De nieuwe schootvrye battery, die wy hier

voor gezegt hebben, dat aan, of in de En-

en om voor den vyand niet geheel bloot

nolpen door de Engelzen, vast gestelt had,
nog dat jaar 1618, 't welk zoo na tenein-

de was gekomen, zyn voornemen tegen
de onzen te zullen uitvoeren. De regee istige
rende Pangerang tot Bantam, zich tot dus veinzery
verre mede van de Engelzen gediend, en

ons ten principalen al dit quaat en erg spel

an den

Pangerang
egeus de

gebrouwen hebbende, zogt nu weder deonzen.

goede man te spelen, en liet den Koopman Abraham van Uffelen aandienen, of
waarschouwen, hoe het zeker was, dat de

Engelzen, als mede die van Jakatra, de

onzen aldaar met geweld zouden aantasten,
onder belasting van het zelve met den eersten den Gouverneur Generaal over te

schryven, ten einde de zelve wel op zyn
hoede mogt vezen, dog men moet gelooven
dat

G ROND-V
dat deze waarschouwinge door hem ge-

daan wierd op een tyd, dat hy hoopte of
vertrouwde de zaak al verricht zoude zyn
geweest of immers dat de Koopman van

ESTIN G.
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wierd, of de Engelzen die aan ’t voornoemde Eiland niet wel met meer voordeel
mogten komen aan te tasten, ofdoor hunne branders te vernielen, gelyk ze zouden
De Rivien

Uffelen geen gelegentheid zoude hebben,

hebben konnen doen : ook wierden al me

om daar van aan den Gouverneur Gene

een eenige palen daar de Rivier, alsge

raal tot Jakatra berigt te geven, dewyl de

Bantammers hunne praauwen ophielden,

zegt is, mede gestopt was, onder des vyands bolwerk, uitgerukt, en alzoo een

en niet toe lieten, dat door hun een vaar

doortogt ofte opening gemaakt

tuig mogte afgezonden werden. Zoo haaft
de Engelzen verstonden, hoedanig het tot

weder geojent.

Onze schepen nu den 29 December van
't

Eiland Onrust voor Jakatia ter Reede

aldaar hunne plaatze en gemaakte werker

gekomen wezende, en zulx met zoodanigen haast, dat ze aldaar hadden moeten la

hadden vermeestert, begonnen zy geweldig te raazen en te tieren ; begeerende dat

ten leggen en staan ontrent 20 ankers
200 zwalpen, en 8 stukken kanon; zoo

Jakatra was afgeloopen, en dat de onzen

de regeerendc Pangerang hun licentie zou-

de geven, om aldaar onze wooningen en
huizen mede te mogen afloopen, maar hy
daar toe geenzins willende verstaan, ver-

wierd besloten s anderen daags een gene-

rale togt te doen op het boiwerk aan de
West-hoek der Rivier, om alzoo de mond

van de zelve weder geheel open en veil te

klaarden zy evenwel voornemens te zyn

krygen; maar terwyle de Raad bezig wat

zulx te zullen doen, gelyk ze dan ook tot
dien einde al driemaal op weg waren ge-

om te overleggen, hoe men allerbest den
aanslag zoude in ’t werk stellen, en uit

weest, maar de Pangerang liet de onzen

voeren, kreegen zy mede elf Engelze sche

en hunne wooningen bewaren, in schyn
als of hy hun zeer genegen en gunstig
was, daar nogians zyn boosheid voor al
de wereld zoo klaar quam te blyken, en

uit alle omstandigheden moest vastgestelc-

scheep.

doenlyk, na onze schepen zoude begeven

hem voortquam, en hy den Koning van

en daar mede de Engelzen te gemoet loopen, gelyk zyn Ed. daar ook ’s nagts in

gen had, om tegen ons geweld te gebruiken, den zelven ook in alles adsisterende.

op dat onze gemaakte werken tot Jakatra,

geen nieuw Malakka mogten worden, gelyk ze reeds al by den Koning van TsjeriDe Gouverneur Generaal Koen, nu ze

Werd in

kere tyding bekomen hebbende, hoe

Rade over

wogen on

de

Engelzen, met hun scheeps-magt opko-

cmende , voornemens waren , de onzen

te verlaten

allerhaast van land afstak, latende tot Ja-

katra in onze versterkte logie als Gezaghebber den E. Pieter van den Broeke, de
welke met de Heer Gouverneur Generaa
Gerrit Reinst Ao. 1613. in qualiteit van

Opperkoopman na Indiën vertrokken zyn-

bon zoo wierden genaamt.

t Fort ie

pen in ’t gezigt, zoo dat daar door ’t voorsz Engelze
besluit quam te vervallen, en terstond we vloot, beder goedgevonden wierd, alzoo 'er geergeeft zich
de Heer
andere tyd, nog uitkomst was, dat de Generaal
Gouverneur Generaal zich, ten spoedigste

worden, dat den onzen het meeste quaad van

Jak-atra genoegzaam gedrongen en gedwon

houden, c

Op de ver¬
tooning der

aan te tasten, gaf den Raad in bedenken
wat men ten dienste van de E. Maatschap-

py in dezen nood en zwarigheid zoude

de, de E. Maatschappy nu al ruim vyf

aren had gedient. Ook bleven daarby
hem

Adriaan Jacobszoon Hulzebos, Predi
Jan van Gorcum, Kapitein.
Abrabam Stryker, Luitenant.
Henricus de Haan, Doctor.

waren, dat het buskruit niet lang

zoudt

te verleid, mitsgaders onze versterkte lo

in 't Fort

bleven

voor om de voornaamste goederen, het

konnen strekken, en dat de Rivici mog

gene, die

kant.

dienen te doen; de meeste stemmen gaven

geld en volk in onze schepen te bergen, er
de plaatze te verlaten; dewyl zy bedugt

Notitie der

Evert Harmenze, Opperkoopman

Josef Natelaar.

Pieter van Ray, Onderkoopman.
Omtrent
Voorts 65 zoo mindere Officieren als
400 zielen.
ambagtsluiden, 15 Constapels, en Bosschieters, 70 Soldaten, 25 Japanders, 16

gie daar door van het versse water afgesne-

Chineezen, 70 andere Inlanders, ofzwar-

den werden; anderzins oordeelden zy de

ten, 70 of 8mpo jongens, en 30 of 4o vrou-

zelve nu ter defensie redelyk sterk; dos

wen, te zamen ontrent de aoo zielen.

alzoo de Gouverneur Generaal en andere

Van voorraad en andere noodwendig-

tot zoo een subite verlatinge niet wel kon-

heden, waren zy mede redelyk wel voor

den besluiten, en dat 'er ook geen gele-

zien, uitgezondert van buskruit, dat wel

gentheid was om onze goederen af te sche
pen, vermits de Rivier met paalwerk was
toegestopt, behalven dat ook meest alle onze schepen nog aan ’t Eiland Onrust la-

gen, wierd het besluit nog wat uitgestelt

en ondertusschen last afgezonden, dat gemelte onze schepen van daar op de Reede
voor Jakatra zouden komen, dewyl gevreest

de meeste bekommering veroorzaakte, en
boven dien wierd ook, als boven gezegi

is, gevreest, dat de Rivier wel door de

Javanen mogte verleid, en hun daar door
het versch water afgesneden worden.

Op den 31 December 1718, voorzon be Heer
Cereraak

nen opgang, vertrok de Heer Gouverneurvertrekt

Generaal Koen met 7 schepen van Jaka- met zeven
Hhh 3
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T

tra’s Reede, te weten, de Oude Zon, 't

schepen
de Engelze

vloot te ge
moet.

B

Vapen van Amsterdam, Delf, de gou
Jager, stellende Noordwaart aan zyn cour-

en, wat genadert zynde, begonnen eerst
met scherp op de onzen los te branden
dog kregen terstond op de zelve wyze dui-

Engelzen
eischt.

caakt

de van ons genomen schip de zwarteLeeuw

delyk antwoord, en daar mede nam het

’s namiddags met de zeewind insgelyks op

gevegt een aanvang, het welk duurde o-

onze vloot afquam, en daar na ook ontrent

ver de zeven glazen, ofte ontrent 4 uuren
lang, en dat met zeer grooten moed van de

een kanon-schoot boven wint van de zel-

opge¬

Alle de Engelze schepen, die nu we-Die in geder boven wind geraakt waren, ligten mevegt met de
de hun ankers, quamen op de onzen af Engelzer

na de Engelze vloot, die elf schepen sterl

door d’

1 A ’S

de Leeuw den Engel, de Valk, en de

zynde (daar onder gerekent het voornoem-

En werd

V.

ve ten anker, als wanneer terstond een

onzen, de welke daar in bequamen , doo-

van hunne trompetters,die de Nederland

den, en 15 gequetsten, dog daar over veel

ze taal sprak, met een schuit onze gehee-

minder bedroeft en ontsteld waren, als

le vloot uit de naam van den Engelzer

over de bevindinge, dat ze in die korten

Zeevoogd quam opeisschen, onder drcige

tyd wel een derde part van hun kruit had-

ment, dat, by weigering, met geweld den verschooten; dan na dien de Engelze
daar toe zouden gedwongen worden, doc

schepen mede zeer wel getroffen waren,

daar en tegen weder met beloften, indier

zoo wierd ook vastgesteld, dat ze al vry
vat schade geleden, als mede veel volk

het goedwillig opgaven, dat dan alle de

soldy van het volk volkomen zoude wor

verloren moesten hebben

den betaalt, behalven de genieting var

Het bovengemelte schip de Eerger-boot,

vryheid, en goed tractement. Waar of

heids ant-

de Gouverneur Generaal Koen liet ant-

ziende dit gevegt van verre, zette het zoo
regt, als hy Londe, op onze vloot aan

woord.

woorden, dat ingevalle hem ons schip de
zwarte Leeuw , met zyn volle lading, niet

zynde alzoo de Engelzen ontjaagt, en ge-

zyn Edel¬

wierd weder gegeven, hy dan genoodzaalet

noegzaam als uit den brand gehaalt, maar

zoude wezen zich daar van te revengeren

hunne scheeps-boot, die ze met 14 man-

en geweld met geweld tegen te gaan, en

nen, twee dagen te voren voor uit gezon-

daar mede keerde de gemelte Trompet

den hadden, om de kust te ontdekken
liep ongelukkig in de klem, en raakte met

ter, na dat hy een meenigte van vuilscheldwoorden had uitgebraakt, weder na
de Engelze vloot: en zoo eindigde ook

met een het jaar 1618.

Waar na op den eersten dag van ’t jaar

Het schit

het volle in handen van den vyand

’s Avonds licpen zoo wel de Engelzen Overleals onze schepen, na de wal, en quamengingen van
niet heel verre van malkander onder eenc de

Heci

Gouver-

1619, de Heer Gouverneur Generaal met

der Eilanden, buiten het gezicht, en de

een chaloep van Jamby tyding ontfing, da

grenspaling van Jakatra, ten anker: waarraal

de onzen en de Engelzen aldaar met mal¬
kanderen in gevegt waren geweest, en dat

na de Heer Gouverneur Generaal Koen en Raad

des nagts den Raad liet vergaderen, om

’er een Engels Koopman was dood geble-

met den and ren teoverleggen, wat hen nu

ven, en daar tegen van de onzen een Bortelier, en een Inlander, voorts dat ons

vorder te doen stond, dog de advyzen waren zoo duister, en liepen zoo verward

schip de Berger-boot, op den 26 Deceni-

door malkanderen, dat men tot geen besuit konde komen: eenige waren van gevoelen, dat men de Engelzen met den dag

de berger ber 1618 van Jambi na Jakatra vertrolcken
boot,
zynde, de twee Engelze schepen, die daar

neur Genc

voor de Rivier op hem gepast hadden, nog

weder behoorde aan te tasten, maar het

gelukkig was ontsnapt, en alzoo de Heer
Gouverneur Generaal Koen ’s avonds te

gebrek van buskruit stiet dez. stemming

voren om de Noordwest een schip in her

gezicht had gekregen, en nu wel gissen

Komt in

en quam tegen den avond daar in en by,

Koen,

die anders ongetwyfselt gevolgt, en in 't
werk gesteld zoude zyn geworden) ten ecnemaal om verre

konde, dat het de gemelte Berger- boo
moeste zyn, ligten de onzen ’s morgens

s Anderen daags, zynde den 3 Janua De Engel
ry, kregen de Engelzen nog drie van hun- ze vloo

vroeg hun ankers, en liepen, om het aan

ne schepen van Bantam , zoo dat zy nu 1.

komende schip te behouden, en tot dien

sterk waren , het welk de onzen den moed

met 10g
drie sche

en ver-

einde boven wind te geraken, dwars op de

niet weinig deed zakken, en zynde der

gerangeerde Engelze vloot aan, waar door

Raad op het ontbod van de Heer Gouver-

vyf der zelve schepen, die boven wind la¬

neur Generaal weder, ten einde als daags

gen, en niet wisten wat de onzen voor had-

bevorens, by malkander gekomen, vielen

den, hun kabeltouwen afkapten, de an

er, bchalven het gebr-k van buskruit

kers staan lieten, en afweken tot by hun

nog te overweg. n verscheide andere zwa-

terkt.

ne zes andere schepen, zoo dat de onzei

righeden, de welkc ’t aantasten van de En-

als toen de wind ofte de loef wonnen, er

gelzen medde ten eencmaal schenen tegen
te zyn, namentlyk, gebrek van volk, de

des anderen daags morgens den 2 January

gezigt var

wat verder zee-waard in liepen, om het

reddelooslieid der schepen, hun ryke en

certe’eout

bovengemelte schip de Berger-boot, dat

kostelyke ladinge, en dat daar mede, tegen zoo veele van den vyand, na allege-

ze door de Engelze vloot heen zagen, bui
ten der zelve magt te houden.

dag-
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dien vooreen langen tyd zouden hebben en

wezen, zulx daar op, voor af, wierd vast-

konnen behouden het meesterschap ter zee

gesteld; weder na de Reede voor Jakatra

en waar op dan, als gezegt, zoude moeten

te loopen, om met de onzen aldaar het bo

volgen een onverzettelyke schade en neder-

venstaande in nader overweging te nemen.

De ankers wierden dan weder gelicht, de

age, die de E. Maatschappy vecle jaren
zoude konnen onderhouden; maar tegens

wyl de lingelzen al onder zeil waren, om-

dit alles waren weer andere redenen, na-

na het scheen, de onzen weder aan te tas-

mentlyk, of men dan het volk, geld,en

ten, maar ziende dat ze op Jakatra aanzet-

goederen tot Jakatra zoo schandelyk zoude

ten, bleven zy hunne komende drie sche

mogen verlaten, en of men zoude mogen

ven een weinig tyds in wagten, en volg-

toestaan, dat de Engelzen zoo vervolgens

den de onzen zeer kort agter aan, zynde

weg namen, en hun meester maakten van
alle onze schepen, die dagelyx, zoo uit
het Vaderland , als verscheide gewesten

nu 14 schepen sterk.

De Heer Gouverneur Generaal Koen
binnen de Eilanden van Jakatra gekomen

van India, in de Straat Sunda wierden ver-

wezende, liet wederom den Raad by mal

wagt, benevens meer andere, te dezer stof-

kanderen komen, om te zien waarmen ’t

fe dienende, tegenwerpingen, dog 't be-

best zoude cours zetten; dog als de zaak

lang van ’t een en’t ander wel en met aan-

in overweging gelegt was, wierd het an-

dagt overwogen zynde, wierd eindelyk
besloten, en vastgesteld, de steven na de

keren glad afgestemt, en geoordeeld, dat
De onzen
bessuiten
Amboina

te loopen.
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dagten, geen voordeel te behalen zoude

een besluit, om met de schepen zoo dry-

Oost te wenden, en met de rykste sche-

vende, of zeilende, na Amboina te loo

pen na Amboina te loopen, gelyk dan ook

pen, en aldaar onze magt by een te ver.

terstond geschiede, wezende de onzen nu

zamelen, veel dienstiger en heilzamerzou-

de wezen, dan den geheelen staat der E-

nog versterkt met het Fregat Ceylon, twee
dagen te voren van Succadana op Jakatra’s

Maatschappy aan een hagchelyken zee-slag

Reede ten anker gekomen zynde dog met

te wagen, te meer, om dat men, wan-

het welke de Koopman Jacques le Febre

neer de kleene voorraad van kruit verscho-

door den Heer Gouverneur Generaal ge-

ten was, noodzakelyk zoude moeten ver-

ordonneert wierd zich te moeten onthou-

redenen

vallen in handen van de Engelzen, en daa

den omtrent het West-einde, ofte de mond

dieswe-

door komen te veroorzaken een onnoeme-

van de Straat Sunda voornoemt, om al-

gen

lyke schadc, en een nederlage, die men

daar te kruissen op onze schepen, die van

lieweeg

bezwaarlyk weder zoude konnen herstcl-

verscheide Indische quartieren, als mede uit

len , en te boven komen. Hier quam nog
by, dat de Engelze schepen beter bemand,
en bezeilt waren, als de onzen, dat wy

het Vaderland, wierden verwagt, om de

de onzen tot Jakatra geen meer hulp konden toebrengen, en dat 'er ook geen tyd

hen en ons was voorgevallen, tot welken
einde zyn Edelheid ook na Solor afvaardigde het schip de Jager, als mede na Bima om Ryst het schip de Berger-boot en

was, om hun advys van land te doen af-

halen, dat zy van volk, en alle noodlyk

zelve voor de Engelzen te waarschouwen,
en kennisse te geven, van’t gene tusschen

heden ter defensie vry wel voorzien wa-

na DJapan (een Landschap op Java’s Oost-

ren, uitgezondert van buskruit, dog waar

kust) om partye andere provisien, vee,

mede de schepen hen ook niet konden helpen, dat zy na ’t vertrek van onze sche-

en ververssing, het schip de Valk.
En op dat de onzen in de versterkte lo-

pen na de Oostersche quartieren, indien

gie tot Jakatra, als toen voorzien zynde

hen de nood daar toe quam te dringen,

met 40 stukken kanon, van de voornoem-

ook een beter accoord, ’t zy dan met de

de genomen resolutie, en het vertrek der

Engelzen, of den Koning van Jakatra, zouden konnen bedingen, alzoo de zelve zich

schepen niet onkundig mogten blyven

schreef de Heer Gouverneur Generaal

wel konden verzekert houden, dat de on-

Koen, al voortzeilende, een briefjc aan Het opge-

zen niet zouden nalaten met zoo veel magt,

den Commandeur Pieter van den Broeke, melte be¬

als ze konden by een krygen, ten spoedig
sten weder te rug te keeren. Dat men al-

ren en Raad-persoonen, daar by aanbeve

suit werd
den zelven, mitsgaders de verdere Officieaan de onzen op Ja¬

lende, om het tegen de vyanden zoo lang katra be¬
onze schepen zynde, niet behoorde in zoo uit te houden, als het hun mogelyk zou-kent geeen ongelyken waagschaal te zetten; om te de zyn; dog niet langer konnende, dat maakt.
behouden het gelatene tot Jokatra, 't welk dan met de Engelzen, ofte den Koning van
ten dien opzichte weinig was, dat het niet
akatra zoude tragten een goed accoord te
le de contanten en koopmanschappen, in

te verantwoorden zoude wezen het mee-

maken, en liever onze logie, punten en

rendeel van den Nederlandzen Staat in In-

bolwerken overgeven aan de Engelzen, als
aan den Koning van Jakatra, daar byvoe¬

dien te pericliteren ; om daar van te be-

houden een verbleven kleen gedeelte tot Jakeatra voornoemt: nadien, wanneer onze
bovengemelte schepen geslagen en verlo-

ren wierden, de Engelzen over al in In-

gende een ernstige waarschouwinge, van
wel op hoede te wezen, om onder schyn
van vriendschap niet verraden te werden

De gemelte Commandeur van den Brock
dit
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dit briefie nog op dien dag ontsangen heb¬

hun ook al met eenen tot dien einde na
het Hof begaven; dog kortdaar aan, we-

te veroorzaken, dewyl het aankomen van

der te rug keerden met bescheid, dat de

Het schif
de zwarte
Leeuw

rerbrand.

ken de Kat, en het nieuw gemaakte bol-

de gemaakt. Des nagts zagen zy het schip
de zwarte Leeuw 't welk de Engelzer

werk, ongetwyffelt, om dat deze beide

19 dagen bevorens van ons genomen had

nadeel hadden toegebragt

den, op Jakatra’s Reede, by en onder gegemelte Engelsche vloot ten anker leggen-

beter of nader bedagt te hebben, alzoo eenkomst

de, tot de kiel toe af branden, zoo gezegt

daags daar aan weder twee Ostagiers af
zond, tot verzekering van den Eerw. Pre-

ook by ongeluk zoutoegekomen zyn; dog
het heeft zyn bedenken of de Engelzen al
voorens de lading daar niet hadden uitge¬

ligt, en door gebrek van volk, met het
schip verlegen zynde geweest, het zelve

dwingen tot hart te loopen, of met al hur
magt en vermogen te arbeiden, en wel by-

Envelze

zonderlyk, wanneer ze weten dat daar aan

vloot, en t.

land door

hangt de behoudenis van hun eigen leven,

de Javaner

en ’t welk ontrent het laatste, namentlyk
den arbeid, tot hun versterking en defensie, aan de onzen die tot Jakatra gebleven
waren, ook genoegzaam quam te blyken:
want nadien zy nu door de Engelze sche-

pen ter zee, en daar en boven met hulp

gekomen zynde, hem bekend maakten, dat
de onzen wel genegen waren het gepaf-

en het maken van verdere werken, tot
de wederkomste van de Heer Gouverneur

Generaal na te laten, indien de Koning

zulks mede beliefde te doen, maar geenzins konden besluiten het bolwerk, en de

Kat af te breken, dewyl ook de Engelzen
ons groote redenen hadden gegeven, hen
in ’t minste niet te mogen betrouwen. En
of schoor de Koning zich hier over zeer
misnoegt en gestoort hield, konden de

voornoemde onze Gezanten uit andere ver-

halen, en de begrooting van zyn geleden
schade, klaar genoeg bemerken, dat hy
met een goede somme gelds wel te vrede
zoude konnen gesteld werden.

niet tegenstaande zy, van ’s vyands bolwerken met grof kanon beschoten wordende

zonders verrigt, en de onzen keerden weder na hunne logementen, gelyk mede de
Javaanze Ostagiers na de hunne. Desan-

woorden, zoo nam egter het werken zoo

goeden voortgang, dat zoo wel de geprojecteerde, als de half gemaakte vier-hoekpunten, ofte bolwerken op den 1 3 January 1619 bezigtigt, en redelyk sterk geoordeelt, mitsgaders alle met nieuwe gemaak-

ken te ac

en Doctor de Haan,de welke, ten Hove

en bystand van hun volk, te land door de
Koning van Jakatra belegert waren, en

gedwongen wierden daar op weder te ant

corderen.

dikant, Adriaan Jacobszoon Hulzebos,

den Opperkoopman Evert Harmenszoon,

seerde te vergeten, en te vergeven, voortaan

Het gebeurt zeer zelden, dat de men-

ter zec

dieswegen.

met hem in vrede en vriendschap te leven,

schen in nood zynde, malkander moeten

door de

Hy scheen zig evenwel dien nagt wat Nader by-

ben gebruikt, indien wy stand gehouden
ren.

op Jakatr

hem het meest in de weg stonden, en veel

niet tot een brander tegen ons zouden heb-

hadden, en niet voor hun geweken waDe onzen

Koning nog tot treves, nog tot vrede, wil-

de verstaan, ten ware wy weder afbra-

ruimen, hen al vry wat bekommerd had¬

wierd met zyn volle lading, en dat zulx

laatste zoe

A ’s

schielyk geen verslagentheid onder t volk

tra, en dat de onzen de zelven had moeten

Welke

I

bende, hield het zelve geheim, om zoe

18 Engelze schepen ter Reede voor Jaka

belegerd

V.

ren, om met den Koning te spreken, en

Daar wierd dan deze dag niet veel by-

deren daags ’s morgens den 17 January
quamen weder over, als Osfagiers, twec

groote Javaanze Orangkays, en daar op gingen ook onze Gezanten mede voor de der¬
de maal na den Koning, dog wierden on-

derweeg ontmoet, of gestut, door drie

te vaandels beplant wierden, welke bra-

Engelzen, die hun voor Koopluiden uit-

vade onder de Jakatraze Javanen in de stad

gaven, en begeerden, dat de onzen zonder geweer, en voorts geblind zynde, zoo

zulk een schrik veroorzaakte, dat de Koning de naastvolgende dag des avonds zouden geleid worden ter plaats daar de
Koning met al zyn Adel, en ook eenige
met een witte vaan aan de onzen af zond
zyn Sjahbandars schryver, en hen door den Grooten van Bantam, mitsgaders de Enzelven by een briefje liet bekent maken de gelze Generaal, by malkanderen vergaderd
genegentheid, die hy had, om met de Ne

waren; en als de onzen verklaarden tot

derlanders in vrede te leven ; ’t gene hy

zulx niet genegen te zyn, en ook met hun
Engelzen, nog met hunnen Generaal, iets

des anderen daags, den 15January, ook by

cen tweede briefje vernieuwde, met by- te doen hebben, zoo wilden zy onze Gecommitteerdens met kracht en geweld te
voeging, indien de onzen mede zoodanig

Waar toe
de Onta
giers wer

den gewif
seld.

gezint waren, dat ze dan eenigen van hun

lyf, smalende ook zeer vuil en vinnig op

aan hem wilden afzenden, en daar tegen
weder ontsangen zyne Ostagiers, gelyk de
zelve dan ook niet lange daar na overqua-

Koen,den zelven te last leggende de oorzaak

den Gouverneur Generaal Jan Pieterszoon

men, in plaatze van den Opperkoopman

te zyn van dezen ontstanen oorlog; en dit
liep zoo hoog, dat zy met de Javanen die

Evert Hermanszoon, Doctor de Haan

de onzen zogten te beschermen, zonder

en Josef Natelaar, die gecommitteerd wa-

iets verrigt te hebben, weder na de logie
moe¬
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moesten brengen, in questie geraakten, en

pen van de vrede, al quam ze ons wat dier

ook tegen de zelve in 't geweer quamen;

te staan, zouden winnen een meerder ver-

zynde nu, op hun magt ter zee, en het zekering voor ons volk en comptoir tot
volk, dat ze daar van aan land gekregen
Bantam, en daar door ook nader gelegenthadden, zeer baldadig en stout geworden, heid krygen om onze komende schepen,
en daarom konden de onzen geen anderen zoo uit het Vaderland, als van elders uit

staat maken, als dat deze onderhandeling

de Straat Sunda, voor de Engelzen te kun-

daar mede zou wezen afgebroken. Maar

nen waarschouwen, enz. En wierd daar

na de middag quamen de Javaanze Osta-

op al met een bessoten en vastgesteld, den
Koning van Jakatra met een somme gelds

giers al weder, en verzogten, dat onze Gecommitteerdens zich wilden vervoegen by
des Konings broeder, den Temanggong

te vrede te stellen, ’t welk men als toen

de welke zy zeiden, dat volkomen last en

voornam: mitsgaders daags ’'er aan , den 18
January, by besluit confirmeerde, en on-

ordre had bekomen, om met de Neder

derteekende, op 6ooo realen, waar van Waar opde

landers te contracteren.

De onzen dan derwaards gegaan, en by

onzen hem

ook al ten zelven tyde (op dat het nog er60o0 ryxgens na gelyken zoude) een dubbeldge daalders

hem gekomen zynde, sprak hy mede van

schrift, by maniere van contract, wierd toe leggen.

de groote schade, die zyn broeder, de Ko¬
daar en boven, als hebbende op den 23

gemaakt, en door onze gecommitteerden
ten Hove gebragt.
Maar dezen quamen met onverrigte za-

December des voorleden jaars, de Engel-

ken weder te rug, hebbende, nog den Ko¬

zen eerst aangetast, en daar door tegens de

ning, nog eenige van zyn Grooten, niet
konnen te spreken komen voor ’s anderen

ning, van ons had geleden, en dat wy

zelve in zyn land een oorlog begonnen
vervallen waren in een boete van 4ooc

realen, volgens ’t verbond, ’t welk hy
voorgaf, dat bevoorens met de Heer Gou-

daags, den 19 January 1619, als wanneer

zy weder ten Hove ontboden zynde, al-

daar vonden den Koning, verzelt van zyn

verneur Generaal zoude zyn gemaakt: daar

broeders, den voornoemden Temanggong

op verders concluderende, dat wy, inge-

en de anderen, die een Mohhammedaans

valse niet van meninge waren het nieuwe

Priester was, benevers nog eenige Jaka-

bolwerk, en de Kat weder af te breken,

traze Edellieden; dog geen Bantammers,

De Koning

den Koning behoorden toe te leggen een

of Engelzen.

van Jakatra

somme van 8ooo realen: van welke laat-

eischt 8ooc
rcalen

ste, ofte de geld-zaak, de onzen aannamen

De Koning, na dat het contract hem DeKoning
in ’t Nederlands voorgelezen, en daar ne tekent het
cana

ven zy den Temanggong tot antwoord,

ook in 't Maleits overgezet was, appro¬
beerde het zelve met zyne ondertekening.
en zond daar van het eene, onder geleide

dat wy, gelyk hem ten vollen bekend
moeste zyn, niets hadden ondernomen,

by de onzen in ’t Kasteel, alwaar het dan

ofte in ’t werk gesteld, dan ’t gene waar

mede ten overstaan van de zelven, en on-

toe zy door den uittersten nood waren ge-

der het opzetten ofte laten wajen van wit-

behoorlyk rapport te zullen doen, en aangaande die van de Engelzen, daar op ga¬

van veele zyner Grooten, of Orangkays

dwongen geweest. Daar mede keerden

te vrede-vanen, in 't openbaar wierd afge-

zy weder na onze logie, die wy nu voort-

kondigt.

Ee blydschap van de onzen was groot,De vrede

aan een Kasteel of Fortresse zullen noemen , om dat ze die gedaante had gekre

en die van de Javanen niet minder.- Im- afgekon¬

gen, en met vier bolwerken, als met een

mers men moest zulx oo-deelen uit hun

Kat was versterkt, hoewel daar aan nog
al vry veel quam te ontbreeken.

van vreugde, die ze onder het zenden van

De Commandeur Pieter van den Broek

digt.

ne uitterlyke en meenigvuldige tekenen

den eisch van den Temanggong gehoorc

veele vrugten en andere kleenigheden tot
geschenk aan de Commandeur, en die van

hebbende, liet terstond den Raad by mal-

zynen Raad , daar over quamen te betoo¬

kander komen,en gaf den zelven in beden-

nen, en het scheen, dat daar mede eenig

ken, dat wy nog in geen viermaanden uit

deel aan wilde hebben een Javaanze Een-

de Oostersche gewesten eenige adsistentie

hoorn, of Rhinocer, de welke door de

onzen van jongs of aan in de logie opgetegens het geweld der Javanen, door de voed, en eenigen tyd bevorens door gebrek
Engelzen geadsisteert wordende, zoo lang van water, na buiten in het bosch geaagt was : want de zelve quam op dezen
zouden komen uit te houden, dat wy
niet langer, als voor twee maanden, en dat dag mede weder binnen het Kasteel, zoo
hadden te verwagten, en het bezwaarlyl

nog ter naauwer nood, van versch watei

't bleck, nog niet hebbende konnen ver-

zouden konnen voorzien blyven, ingeval

geten zyn Nederlandze weldoenders, en de

ons het halen van ’t zelve, dat gevreest
wierd, konde worden belet. Dat de so-

aangedaan; en men moet zich nog des te

bere voorraad van buskruit mede niet hee

meer daar over verwonderen, om dat de

lang zoude konnen strekken, ofte tegen
houden, en eindelyk dat wy met het koo-

Rhinoceros geagt worden te zyn wel van

IV. Deel.

plaats, daar hem zoo goed onderhoud was

de domste, of botste soort van beestenI1i

Maar
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Maar wat zal men zeggen van den Ko¬

V.
A ’s
1
laten afbreken alle daar ontrent staande

ning van Jakatra, wiens gedagten mede huizen, zonder te gedoogen dat 'er weder
zoo sterk op het Fort, of Kasteel speel- eenige, ten ware in’t geheel van steen,
den, dat hy zyn Sjahbandar aanstonds ook wierden opgeboud; dat hy ook tot den

handel in zyn land niet zoude toelaten eenige Portugeezen, of Spanjaarden, maar
daalders aan lywaten, die hem by het voor¬ de zelve geheel daar uit weeren : waar tederwaards zond, om de onzen te ontlasten
van de sooo realen contant, en 1oooryx-

noemde contract waren beloofd: en daar gen zich de Nederlanders weder hebben
verbonden hem Koning van Jakatra, mits¬

mede was het zelve op eenen dag onder-

genoegzaam voldaan, daar en tegen had

gaders zyn landen en onderdanen, te helen en beschermen tegens alle geweld en

de Koning van Jakatra daar by aan de on-

invasie te water en te land, de hem door

tekend, afgekondigt, en van onze zyde

de Spanjaarden, Portugeezen, of eenige anhet Fort, ofte Kasteel, zoodanig, als het dere vyanden, zoude mogen werden aanwas, en zonder daar aan meer te mogen gedaan, directelyk, of indirectelyk; getimmeren, zouden behouden en bezitten, lyk dan ook wegens de maniere van den
handel, die der tollen, en verdere geregtot de wederkomste van den Heer Gouzen toegestaan, en geaccordeerd, dat zy

verneur Generaal, dat de Engelzen zoo tigheden, met de Koning zyn gemaakt
na, als bevoorens was geschied, geen lo- zoodanige articulen en conditien, als by
gie, of huizing aan het gemelte ons Fort het voornoemde hier onder volgende ac-

zouden mogen bouwen, gelyk zulx mede
niet zouden mogen doen de Chineezen en

coort staan uitgedrukt; dog dient daar on-

Javanen, op geen twintig vademen na bui-

is gemaakt in’t laatste van het jaar 1610,

trent aangemerkt, dat het zelve allereerst

ten onze Pagger, en, dat wel het voor- tusschen den Koning van Jakatra, en den
naamste was, de Koning had ook daar by E. Jacques l'Heremite de Jonge, en dat
beloofd, in alles te zullen onderhouden en daar in voor ons schynt bedongen geweest

nakomen het voorgaande contract, gete- te zyn, de tol-vryheid, van alle de in te
kent by den Heer Gouverneur Generaal koopen vivres, als Ryst, Arak, enz. want
Pieter Both, en Gerrit Reinst, 't welk,

het blykt, dat de Heer Gouverneur Ge-

als rakende de zaak ten principalen, niet neraal Pieter Both, wanneer zyn Ed. in 't beondienstig zal zyn hier agter te laten vol¬ gin van ’t volgende jaar 161 met het schip

gen, of invloeyen, en te meer, nadien daar

’t Wapen van Amsterdam ter Reede van Ja-

by blykt, dat deze Koning Widiak Rama

katra was gekomen, om van daar voort na

als toen aan de Nederlanders tot het dry

de Oostersche gewesten te vertrekken, dat

ven van hunnen vryen en onbekommer- artikel op het verzoek van de Koning heeft
den handel, voor een somme van twaalf geroyeerd, en dat als toen het gemelte ac-

honderd Spaanze realen heeft verleent, of coord ofte contract, weder verschreven
liever verkogt een plaatze in zyn land zynde, door den Koning en den Gouverneur
groot 25 roeden, ofte so vademen in de Generaal den 28 January des zelvigen jaars
lengte, en even zoo veel in de breedte, 1611, op nieuw is ondertekend : zynde
ofte ook wel grooter, indien zy zulx van daar na ook op den 21 December 1614
nooden mogten hebben, om daar op, na door den Heer Gouverneur Generaal Gerhun believen, huizen, als hun zouden te

rit Reinst wat vermeerderd, mitsgaders

passe komen, te bouwen, en daar en bo- daar by aan de Koning beloofd 800 reaven heeft hy Koning ook aangenomen de len jaarlyx voor de tollen der provisien
onzen daar in te zullen helpen en bescher-

die door de onzen aldaar zouden werden

men tegens allen aanval van vyanden, wie ingekogt, enz Luidende het gemelte con-

die ook zouden mogen wezen, en dat hy tract en de ampliatie als wy in 't vervolg

ook , tot voorkoming van brand, zoude

konnen zien.

DERDE HOOFDSTUK.
Ccoord met de Heer Both, of l'Heremite, en de Koning van Jakatra. En ten tyAde van de Heer Reinst nog vermeerdert. 't Accoord der onzen in 't Fort Jaka-

tra met dito Koning. Binnen drie dagen door hem verraderlyk gebroken, en den Commandeur van den Broeke met eenige der zynen schelmagtig gevangen, en mishandelt

en gedwongen de onzen in 't Fort tot overgave te ordonneeren. Die zich in postuur van
verdediging stellen. En een nieuwen Commandeur verkiezen. Eisch en hod over het
los-geld onzer gevangenen. De vyanden tragten den Commandeur van den Broeke te
dwingen, om de onzen de overgave aan te raden; dog geeft de onzen moed, en word

jammerlyk gehandelt. De Engelzen bieden verscheide voorwaarden aan. Die de onzen bewegen in onderhandeling te treden.
Ac-
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10 realen van agten van elke 100 zakAccoord en contract gemaakt

ken. De Sjahbandar zal genieten voor
robbe-robbe van elke 100 zakken 2 rearemite de Jonge, uit den naam len van agten; van gelyken de schryvers
van elke 100 zakken 2 realen, en de
en van wegen de Hoog Mog.
Heeren Staten Generaal der weger van elke 100 zakken een reaal,
by den Kapitein Jacques l'He-

Vereenigde Nederlandze Provintien, en zyn Princelyke Hoog-

27van alle andere na hare soort, als zan-

heid, Maurits de Nassauw enz.

andere diergelyke koopmanschappen

ter eenre , en den Doorlugtigen
Widiak Rama, Koning van ja¬

die de voorsz. Hollanders in Jakatra
zouden mogen koopen, en in hunne

katra, ter andere zyde, en dat

schepen laden, zullen zy gehouden zyn

voor eeuwig na dezen.

te betalen aan den voorsz. Koning ; ten

delhout, nooten, macis, nagelen , en

honderd, en niet meer; wel verstaande,
dat hier in zijet zullen begrepen zyn,
met de
aan de onderzaten van de Heeren 27 eenige Chineesche waren, als zyde, zyHeer Both
Staten voorsz. behoorlyke commissie heb- de-werken, porcelyn, en andere dierof l'Heremite, en bende in Jakatra verleenen vrye handelin- 33 gelyke ; maar zullen de zelve, zonder
Accoort 3

Erstelyk zal de Koning voornoemt

de Koning33 ge, en sterke woonplaatzen, daar hunne
van Jaka

t12.

17

17

ringe mogen zyn, om de welke te
bouwen ons zal verleenen een plaatze

27

gelegen in het Chineesche quartier

37

eenige belastinge, vry mogen koopen

27

persoonen en goederen in goedc bewa

en uitvoeren.

Verder zullen de voorsz. Hollanders
17 Zeelanders, enz. alle waaren, hoedanig

die zouden mogen wezen, die met hunne Schepen, Jagten, Jonken, ofte anderzints aanbrengen, hier vermogen te
lossen, en wederom naar hun believen

groot so vadem in de lengte; en zoo

veel in de breedte, of grooter, indien
zulx van noden hadden, voor welkc

voorsz. plaatze zullen betalen aan den
Koning 1200 realen van agten, waar
op hy ons zal laten timmeren na ons
gelieven, en steene huizen laten bou-

te laden en uitvoeren, ofte verkoopen,

zonder de zelve eenigzins met eenige

tollen ofte andere bezwaarnissen te be-

wen zoo groot, en kleen, als ons zal
te pas komen, welke huizen, persoonen, en goederen, hy ook zal gehou-

77

lasten.

Zullen ook vermogen op alle des Ko-

den wezen te helpen beschermen tegen

77 nings landen en Eilanden , hier ontrent,

allen aanval van vyanden, wie die ook

hout te houwen, en te laten houwen

tot bouwinge van schepen, en ander-

27 zouden

mogen wezen. Hier tegen zullen de voornoemde Hoog Mog. Hee-

zins, daar toe het zelve zouden mogen
van doen hebben, zonder verhindering

ren Staten Generaal der Vereenigde Ne27derlanden

gehouden zyn den voorsz.

17 ofte geweld.

17 Koning van Jakatra, zyne onderdanen

en landen te helpen beschermen tegen
alle geweld en invalic te water, en te

77

En of ’t geviel, dat 'er iemand van 't
volk van de Hollanders, ’t zy witten, of

lande die hem door de Spanjaarden en
Portugeezen of eenige andere vyanden,

zwarten, om eenig moedwillig feyt,
of misdaad , weg liep, zal de Koning
zoude mogen aangedaan werden , dire- 77 voorsz. gehouden zyn die wederom te
ctelyk, of indireccelyk; maar indien de leveren , om de zelve na behoorente
27
Koning buiten zyn land eenige oorlo- 27 mogen straffen, het welk ook de voorsz.
23
gen, ofte entreprise aanvaarddezullen
Hollanders zullen gehouden wezen te
27
de voorsz. Hollanders hem niet gehou-

doen, ingevalle iemand van des Konings

den zyn te adsisteren, nog eenig behulp
te doen, te water, of te lande.

volk by de voorsz. Hollanders vlugtte.

En op dat 'er door maaninge van

27

En op dat namaals op ’t stuk van den schulden geen differentie valle, zullen
handel, of koopmanschappen geen dif-

ferentie valle, waar door vervremdinge
van partyen zoude mogen ontstaan, zyn
met malkanderen over een gekomen, en
27 geaccordeert, als volgt.

de voorsz. Hollanders eenige goederen
aan Chineezen, of Javanen willende
verkoopen, by dag het zelve moeten
doen, en laten geschieden met voorwe-

ten van de Sjahbandar, op dat 'er geen

quade schulden gemaakt worden, en op
dat, ingevalle eenige onder de hand quaad
D nieten voor tol van den peper, die wy worden, de voorsz. Koning ons aan

Eerstelyk zal de Koning voorsz. ge-

aldaar zoude mogen kopen en laden, 5

onze betaling mag helpen.

ten 100, de zelve taxerende gelyk ze

kost, en van Bilibilian, en robbe-rob-

be van den zelve peper zal hy genieten

27

Ingevalle daar ook iemand ware ’t zy
Javanen, Chineezen, of andere Natien,
Iii 2
die
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die de Hollanders in eenige zaken ver-

V

I

A

’s

lossen, en weder laden, ofte verkoopen

ongelykten, zal de Koning gehouden eenige tollen of lasten, en andere zwazyn ons aan ons regt te helpen, en de righeden, te betalen, hoedanig die ook
misdadigen te straffen, en ingeval ie- zouden mogen geimagineert werden, uitmand van de Hollanders eenige overlast gezonderd de speceryen, en het zandel¬
27

27

aan de Javanen ofte iemand anders de-

hout, dat de Hollanders hier tot Jakatra

den, zullen de zelve van gelyken dade

zouden mogen koopen, daar vooren de

lyk geapprehendeert, en naar hun fout voorsz. Hollanders betalen zullen vyf
ten honderd, als hicr vooren in ’t congestraft werden.
tract begrepen staat , wel verstaande,
Ook zal de Koning niet vermogen dat de Koning van Jakatra voorsz. het

37

23

eenige Portugeezen, of Spanjaarden tot

27

te laten in zyn land eenige handelinge

maar de zelve geheel daar uit weeren

2

gene bevorens verhaalt is, zal aggree-

ren. Aldus gedaan in de Logie tot Jakatra, ter presentie van Anachoda Wat
ting, Chinees, op den 21 December

Alle welke boven gemelte Artikelen
20 wy ondergeschreven bekennen met mal27
20

2

1614, en heeft de Koning verzogt dat
dit zelve contract van de Soo realen

kanderen gecontracteert te hebben, en
beloven van wederzyden, die nu en ten

zoude luiden in te gaan om jaarlyx te be-

eeuwigen dage onverbrekelyk te on

word by hun genaamd Boelanhadii

talen primo January 1615. De maand

derhouden. In kennisse der waarheid

hebben dit met ons gewoonlyk handte¬
ken ondertekend. In Jakatra den 28

27

En om voor te komen perykelen van
77 brand,
33

zal zyn Majesteit af doen breken alle de huizen in 't Chinees quar-

tier, die ontrent de Logie staan, tot het
Riviertjen toe, en niet gedogen dat 'er

January 1611.

77

Onderstont en was getekent.

WISIA GARAMA.

van iemand eenige gebouwt werden,
ten ware van steen, van ’t onderste ten
dak toe incluis

of

WIDIAK RAMA.

Was getekent

en

PIETER BOTH.

Appendix tot het contract

G. REYNST.

in de jaren 1610 en 1611 met

Hier voor hebben wy gezegt, dat de
Koning van Jakatra, voor de genieting

de Koning van Jakatra ge-

van 6ooo realen, aan de onzen belooft

maakt.

had een vredige en geruste bezitting van

En ten tyde, V vOort om af te maken de pretensien
V
van de

de plaatze, de welke hy hun in zyn land
nad verkogt, en vergunt, en de welke zy
niet alleen tegen de verraderyen van die

Heer

Reynst
retitieert
derd.

27

van tollen, die zyn Majesteit van

27 akatra sustineert hem te competeren o-

van Bantam, en de vyandelyke aanslagen

ver den Arak en andere waaren, die alhier tot Jakatra worden gekogt, of van
17
27andere quartieren gebragt, is geaccor

der Engelzen, maar ook zelve tegen de

77

quade voornemens van hem en de zynen,

genoodzaakt waren geweest zoodanig te

deert tusschen den Heer Gouverneur Ge-

versterken, dat ze nu konde dragen den

neraal Reinst, en de Sjahbandar, uit

naam van een Fort of Kasteel, dog dat deze zyne belofte niet langer zoude duuren,

de naam van zyn Majesteit voornoemt,
daar voor van de Hollanders jaarlyx zal

ontfangen en genieten 800 realen van
27

agten, dies zullen de voorsz. Hollan-

ders vry zyn van verdere tollen, impo¬

als tot de wederkomste van den Gouver-

neur Generaal uit de Oostersche gewesten, alles omstandiger blykende uit het

27 sitien, en andere zwarigheden, hoeda

gene daar van by geschrifte opgesteld, en
door hem ondertekend was, luidende als

nig die ook zouden mogen zyn over den

volgt.

27 arak, ryst, boonen, Chineesche en

andere waren en koopmanschappen, die

22

Accoord gemaakt tusschen

hier zouden mogen gekogt worden, ook
32 mede vryelyk alhier mogen laden en

den Koning van Jakatra, en
Pieter van den Broeke, Com-

ontladen alle schepen, komende uit het

27

mandeur.

Vaderland, van de Kust, van Choro27

mandel, Atsjien, Johor, Patant, en de

RHeuw accoord en bestand gemaakt Rccoord

277

Eilanden der Moluccos, Banda, Am

met den Koning van Jakatra, genaamd Widiak Rama, ter eenre en jakatra

boina, Solor, en andere quartieren van

India, geen uitgezonderd, zonder van

der onzen

27

Pieter van den Broeke, Commandeur, met dito

waaren, die zy uit de voorsz. quartie-

23 ter

ren zouden mogen brengen, en alhier

de oorlog tusschen hem, en de genera-

andere zyde, wegen den voorgaan-Koning.
le
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toonde de Koning van Jakatra, dat hy me

le vereenigde Oost-lndische Maatschappy gerezen, in ordre als volgt.

Sinnen drie

de geen van de minsten, maar veel eereendagen door
van de schrandersten was: want nietmeer

nem verraserlyk

Eerstelyk zal de Koning voorsz. be¬

als drie dagen na ’t sluiten van de vrede, verbroken.

loven het voorgaande contract by de
Generaal Pieter Both, en Gerrit Reynst

ofte op den 22 January 1619, liet hy door

77

77

eenige zyner Grooten, zeer ernstig verzoeken, dat het den Commandeur van den

getckend, in alles te onderhouden en
27

Brocke dog mogte believen by hem te

na te komen, als voordezen geschied is.

2

gast te komen, en dan voorts de Rivier

Ten tweeden zal de Koning gehou¬

ppuit speelen te varen, om daar mede de

77 den wezen te gedoogen, dat ons Fort

vrede en vriendschap nader te bevestigen,

(t welk hy zegt tegens de voorgaande

en het gemeene volk, dat hy voorgaf dat

contracten getimmerd te zyn) in effect

anders nog lang beschroomt zou blyven,

als het nu tegenwoordig is, zal blyven in vaster vertrouwen te brengen, en ’t eene

staan tot de komste van den Heer Gene37 raal, zonder door ons in dien tyd daar
aan iets meer te timmeren.

maal gerust te stellen; en hoewel de on-

zen nu al hadden behooren geleert te zyn,
al het schoon en listig spreken van deze

boosaardige en moorddadige menschen verTen derden, niet toestaan dat de En-

dagt te houden, en hun daar voor te hoe-

gelzen huizinge ofte Logie, zoo na aan

den, lieten zy zich egter nog bedriegen,

27

ons Fort zullen bouwen, als voor dezen

geweest is, om alle ongeneugten voor

en, over het gemelte verzock vergadert zyn-

de, besloten met malkanderen, uitgezonderd de Eerw. Predikant, Adriaan Jacobs-

te komen.

77

zoon Hulzebos, die daar tegen was, en 'er

Ten vierden , dat 'er op 20 vadem
73 buiten onze Pagger geen huizen van
27
27

27

17

27

leur Pieter van den Broeke, den Koning

Chineezen of Javanen mogen gebouwt daar in zoude te wille zyn, gelyk de zelworden. Om welke voor verhaalde ve zich dan ook al meteenen, verzien van
punten als ’t geen de Koning verder

pretendeert, men hem betalen zal eens

27

niet toe konde verstaan, dat de Comman-

een goed geschenk, en verzelt door Doctor de Haan, vyf militairen, benevens

een Inlandzen jongen, na het Hofbegaf;
En de
agten, te weten, sooo in contant en maar het was hun allen een droevig te gaft
Letrman¬
1000 in kleeden, waar mede hy belooft gaan, en speelen varen: want nauwelyx
voor al de somma van 6ooo realen van

alle voorgaande questien dood, en ter

27

neder geleit zullen zyn.
Alle welke bovengenoemde Artike27 len wy ondergeschreven bekennen met
17

72
27
7

malkanderen gecontracteerd te hebben,

van
daar gekomen, en nedergezeten zynde, deur
den Broeke

vierd hen het geschenk voor eerst afgeno¬meteenige
men, en zy zelve daar na geweldig over-der zyne
vallen, gestooten, geslagen, de kleede- chelmag¬
tig gevan

ren van’t lyf gescheurt, naakt, in de slyl en

geworpen, en zoo iemand op zag, met mishan-

en beloven die van wederzyden nu en

voeten in ’t aangezicht getrapt, mitsga- deld.

tot allen tyde, onverbrekelyk te onder-

ders zoo kort en vast gevieugeld, dat zy
hun handen niet aan de mond konden

derhouden, in kennisse der waarheid,

hebben dit met onze gewoonlyke hand-

brengen ; en zoo compareerden zy voor

tekeninge ondertekend in 't Fort Jaka-

den Koning, en den Engelzen Generaal,

tra den 19 January 1619. was getckend
by den Commandeur en alle de Raads-

de welke dit feest aldus hadden doen aan-

27 persoonen

, waar onder eenige Javaanze

voldaan en verzadigt vonden , wierden de

lettoren stonden, zynde de naam van de

onzen alle op eenerlei wyze, aan handen

77

72

Koning van Jakatra, WIDIAK RA

MA, of WISIA GARAMA.

ichten : en als deze van te zien hun wel

en voeten in een blok gessoten, zynde de
negende man daar nog by gekomen, te
weten, de Bottclier, de welke met een

Maar dat deze valsche en trouwlooze

Koning geenzins van meeninge is geweest
de onzen tot de wederkomste van den Heer

party geld, om vee en hoenderen te koo¬
pen , door de Javanen was uitgelokt, en
door de zelven, na dat ze hem daar van be-

Koen in rust en vrede te laten, heeft niet

roofd, of uitgeplunderd hadden, met een
touw om de beenen, door slyk en drek,

lang daar na genoegzaam komen te bly-

mede na 't Hofgesleept. Wyders wierd En ge-

ken.

de Commandeur, zoo zittende, met bloo-dwongen

Gouverneur Generaal Jan Pieterszoon

De Javanen zoo wel, als meest alle hier
omtrent woonende Indianen, overtreffen

de onzen in

e krissen gedreigt, en gedwongen een o
brief aan de onzen in't Fort te schryven, de overga¬

de Europeërs, en voornamentlyk de Ne-

en hen daar by te belasten, het zelve ter- ve te or-

derlanders, zeer verre in loosheid, om hun

stond over te geven, of dat zy anders alle donneren.

boosheid en quaad voornemen tegen ie-

sood geslagen zouden worden, en of schoon

mand, onder schyn van genegentheid en de Commandeur verklaarde, dat hy nu

vriendschap, te verbergen, en daar in be

niet meer over die van ’t Fort had te zeg1ii 3
gen,
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438

a

*

8

34

ha ana

a
2

, Fan

ne
t
e ie se e
1

En
Te Gheann,
a

n

au¬

gen, en de Nederlanders volgens hunne

Broeke te mogen spreeken, vonden zymet

krygswetten, geen gehoorzaamheid schul-

malkanderen goed, dat Houtbraken ter-

dig waren aan een, die daar buiten, veel stond weder na Bantam zoude vertrekken,
min aan een die gevangen was, en dat hy niet alleen om aan den regeerende Pangeook zelve, wanneer mede een Raadsper
rang aldaar bekent te maken, den toestand
soon ware, zyn Commandeurs ordre in

van onze zaken tot Jalatra, maar ook den

diergelyken geval niet zoude konnen na- zelven, onder belofte van erkentenisse, en
komen, zonder daar over de straffe des

een goede vergelding, te verzoeken, dat

door zyn vermogen wilde bewerken de
evenwel den begeerden brief schryven, en verlossing van den Commandeur uit zyne
den zelven door een lyf-eigen van den Koop- gevangenisse, en verder vertrek na Banman Kornelis Houtbraken, die daags te tam, om aldaar te blyven tot de wederdoods onderworpen te zyn, zoo moest hy

voren van Bantam aldaar aangekomen was,

tot de onzen in ’t Kasteel afzenden , zynde deze Houtbraken expres door den Pa

komste van den Gouverneur Generaal,
enz

Wanneer nu deonzen in het Rasteel tot Die zig in
taat van

ngerang van Bantam afgezonden, om met

akatra tyding hadden ontfangen, van hun

den Koning van Jakatra ’t een en’t ander

nen zoo deerlyk mishandelden Comman

te verhandelen, en zoo wierd hy geconside-

deur, waren zy daar over zeer verslagen enten.

reert als een onzydig persoen, en nietgelyk die van ’t Kasteel tot Jakatra, als een
vyand aangezien, hoedanigen onderscheid

bedroeft, sooten de poorten toe, bragten een
arty lywaat, of kleeden-pakken op de bolverken, om aldaar te dienen tot borstwee-

te maken, de Engelzen aan de Javanen nu

ringen, en verkooren weder by provisie een

ongetwyfeld al hadden geleerd; en nadien

nieuwen Commandeur, namentlyk, der

aan hem Houtbraken ook nog dien zelven

erdedi

jing stel-

En een

nieu wen

Onderkoopman Pieter van Ray, die zy ommatioordeelden daar toe de bequaamste re zyn deur verden gevangen Commandeur Pieter van den ’s Anderen daags den 23 January kreeg kiezen.
avond, op zyn verzoek, wierd toegestaan

de

ESTING. 439

GROND.V

ook gerepareerd alle de gene, die bevorens

de gevangen Commandeur Pieter van den

door hen, en de Javanen waren opgemaakt,

Broeke bezock van des Konings Sjahban-

t welk ook de onzen genoodzaakt waren

dar, en twee Engelzen, die zyne handen

geweest met goede oogen, gelyk men zegt,

ait het blok latende ssuiten, hem daar door

wel eenige verligtinge gaven , dan het was

voor geen langer tyd, als dat hy daarme-

aan te zien, zonder ’t zelve te durven beletten, eensdeels, om dat nog dagelyx voor

de een nader, of tweede briefje aan die van

hun geld met allerlei provisie en verver-

het Kasteel geschreven, en hen daar by de

schingen wierden geryft; ten anderen, om

overgave geordonneerd zoude hebben, on-

dat met veel schieten hun buskruit zeer

der aanbieding van een Engels schip, om

haast zou zyn geconsumeert geweest; en

daar mede te konnen vertrekken, maarde

ten derden, om dat ook door zoodanig een

onzen als toen daar toe nog niet konnen-

verhindering, of tegenweer, de verbittering

de besluiten, of door dreigementen bewo¬

der vyanden niet vermeerderd, en hunne

gen worden; gaven aan den bestelder tot conditie alzoo verergert mogte werden.

Onder dies liet de Koning van Jakatra eisch en

antwoord; dat zy hetuitterste wilden wa-

bod over

aan de onzen in ’t Kasteel bekend maken

gen en afwagten.

t losgeld

dat hy wel genegen was den gevangen ynzet ge-

De Engelzen namen nu ook hun slag en

tyd zoo wel waar, dat ze aan de over- ofte West-zyde van de Rivier ter plaatze

daar hunne voorige huizen en werken had¬
den gestaan, met hulpe der Javanen, binnen weinig dagen, weder een nieuwe sterke batterye, voorzien met 8 stulcken ka-

Commandeur, en allen die by hem zaten, vangenen.
weder in vryheid te stellen; mits voor des
zelfs randzoen, of losgeld, genietende een
somma van tien duizend realen, en waar

op hem een bod wierd gedaan van twee
duizend realen; maar dat was hem te ge-

non, hadden opgeregt, en daar en boven ring voor zoo veel menschen, de welke
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den; en nog daar en boven alle gepynigt

mitsgaders veel hoon en smaad moesten ly- zouden zyn geworden, om uit hun te verstaan
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staan de gelegentheid en toestand van de ry 1619, zond de gemelte Engelze Ge¬
oazen in 't Kasteel indien de Koning van neraal weder een brief aan de onzen in 't

Jakatra had konnen goed vinden, daar om-

Kasteel, inhoudende een insinuatie, dat ze

tot voorkoming van wederzydsche bloedstorting, het zelve met alle het geschut
ne schepen aan land bragten, hem groo aan hem zouden overgeven, of dat anders
ter geschenken en vereeringen deden, en daar toe, door het gereed-staande kanon,
trent te volgen den raad van de Engelzen
die nog al gestadig meer geschut uithun-

daar onder ook een goede quantiteit bus-

en een groote meenigte volks, zouden ge-

kruit. Des vyands bolwerken en batteryen,

dwongen werden, begeerende daar op ook

tegens ons Kasteel aan leggende, nu we terstond antwoord, onder verdere aanbieder van de geledene schade hersteld zyn- ding, indien zy gezint waren tot een acde, en voorzien met ongevaar 30 of 35

coort te treden, dat dan in plaatse van on-

stukken kanon, zagen de onzen op den

ze buitenkomende gecommitteerdens, de

29 January 1619 daar van afwaejen veele,

De vyaln

zoo Engelzen als Javaanze vaandels, en

zyne weder tot Oftagiers zoude binnen
zenden: ook verklaarde hy bereeds met

kort daar aan, op eene van de naaste aan

den Koning van Jakatra geaccordeert, en

het Kasteel gelegen, te voorschyn komen overeen gekomen te zyn, dat al het volk,
hunnen gewezen Commandeur Pieter van hoedanig en van wat natic het ook zoude

den trag
ren den

Caemctue den Brocke, benevens de andere agt, zy-

mogen wezen, in 't leven zoude gelaten

ne medegevangens, alle wel vast gebonden, en, met stroppen om den hals, de

worden, en de gene die in Engelzen dienst

Commandeur staande tusschen de twee

nieten hunne oude gagie, als mede twee

ouzen de

meergemelte Engelzen, die de Nederland-

maanden op de hand.

overgave

ze taal spraken, en hem dwongen de on-

Hier op dan de Raad by een geroe-

zen in ’t Fort toe te roepen, dat ze het

pen, en ook met eenige van de hooft be-

zouden overgeven, dewyl nog goede conditien konden bedingen, en daar toe ook

ampten versterkt zynde, zoo openbaarden

al haast moesten resolveren, na dien uit 60

te zwarigheden op den 17 dezer maand
anuary, namentlyk, gebrek van bus-

deur van
den Broe

ke te dwi

gen om de

aan te ra

den.

stukken kanon beschoten, en met 6000

wilden treden, zouden behouden en ge-

hun niet alleen weder de voorige gemaak-

man voorzien, van 300 ladders bestormt

kruit, en dat nog in geen 4 maanden se-

Dog geeffi

zouden worden; maar de Commandeur

de onzen

een geheel andere taal voerende, en de on

cours te verwagten hadden, enz. maar
men bevond dat ze zedert dien tyd nog

mnoed, er
word jam

zen vermaanende, dat ze nu zouden be

merlyk ge toonen opregte Nederlanders, en ware
handeld.
Batavieren te zyn, wierd hy terstond ag-

vermeerdert waren met een groot getal

zieken, door den geduurigen, en by na

ter over getrolken, en weder langs de aar

onophoudelyken arbeid, en dat het nieuwe huis Mauritius, makende de Wester-

de na 't Hof in de gevangenis gesleept,
genietende de eer van de voorste te zyn

aarde gevult zynde) zeer licht en gemak.

gardyn van ’t Kasteel (en nog met geen

en door de andere gevangens mede op kelyk door de regt daar tegen over staan-

zoodanigen wyze te worden gevolgt, kon
nende nu uit ondervinding zeggen :

Heeft iemand door bedrog zich laten overheeren ,

Die moet het dan ook nog wel te verdragen
leeren.

de Engelze nieuwe battery, zoude konnen worden onder de voet geschooten:

en daar op wierd voort beslooten (zommi
ge meenen buiten nood) met den Konins

Die de onzen bewe

van Jakatra, en den Engelzen Generaal in gen

op zyn voornoemden brief bekend gemaakt

Raauwelyx was dit gepasseert, of daas

zynde, zond hy des anderen daags, zyn-

wierden in ’t Kasteel gevonden verscheide de den 31 January 1619, een Engels

Engelze brieven , gebonden aan pylen

Koopman binnen het Kasteel, en daar op

waar mede zy de zelve aan de onzen had

ging ook weder, als van de onzen ge-

den weten toe te schieten, behelzende niet

committeerd, na buiten, deKapitein Jan

anders als schoone beloften, indien zy zig

van Gorcom, de welke ten dien tyde met

wülden overgeven, en zoo niet, dat als den Koning, en Generaal, niet hebben-

De Engel¬
zen bieder
verscheide

dan protesteeren onschuldig te zyn aan het

de konnen overeen komen, des anderen

onnoozel bloed, dat 'er stond vergooten te

daags ’s morgens den eersten February
1619, weder ten Hove ontboden wierd,
en ook weder onverrigte zaken te rug

worden. Het zelve liet ook de Engelze
3eneraal Themas Daal, door een by hem

voor waar-

ondertckent briefje, aan de onzen weten;

keerde; dog na de middig quamen zy met

den aan

dog het wierd zoo wel als de andere on-

malkanderen overeen, en troffen, en te-

beant woord gelaten.

kenden ter wederzyde het navolgende ac-

’s Daags daar aan, zynde den 30 Janua

in on-

derhande-

onderhandeling te treden, ’t welk al met ling te treeenen aan den laastgenoemde, tot antwoortden.

coord.

VIER-

GROND.VESTING. AAI

VIERDE HOOFDSTUK.
Ccoord van overgave van ’t Fort Jakatra met den Koning van Jakatra en de Engel¬

zen 4°. 1619. Verdere byzonderheden dien aangaande. Tusschen val, waar door
de gemelte overgave werd verhindert, en geheel vernietigt. De Koning van Jakatra
door de Bantammers verraderlyk overvallen, en in ballingschap verzonden. De Commandeur van den Brocke, en andere gevangenen, na Bantam gevoert. De nieuwe

Bantamze Gezaghebber in Jakatra betuigt aan de onzen zonderlinge vriendschap. De
Engelzen bieden aan de onzen tegen de Javanen te helpen. Welke Nederlanders te de-

zer tyd op Bantam waren Welken de Koning noodzaakte aan de onzen tot Jakatra alles te schryven, wat by begeerde. Antwoort door die van ’t Fort Jakatra. Een nader briefje aan die van ’t Fort Jakatra door den Commandeur van den Broek geschre-

ven. De onzen vinden goet zich onder de bescherming der Bantammers te begeven.

Artikelen geaccordeerd rus- boven ; en zullen zy hun persoonen en
schen den Koning van Jakatra, goederen leveren by de Engelzen, aan
de Eilanden, zonder van de Javanen,

den E. Heer Generaal, Presi-

dent, Raad, en Koopluiden van

of iemand anders beschadigt te werden.

de Engelze Maatschappy traf-

De Hollanders zullen gehouden we-

fiqueerende in de Oost-Indien,
ter eener zyde, en den Com-

zen een dag na de onderteekening van

mandeur , Kapitein, en de Koop- dezen, uit 't Fort te vertrekken, en de
luiden van de Nederlandsche ver-

gene die nog ongedoopt zyn, zullen

eenigde Oost-Indische Maatschap¬ blyven binnen het Fort, uitgezonderd
py in t Fort Jakaira, ter an¬

de Japanders.

dere zyde , den eersten February

1619.
Accoord

27

En die magtig zyn ’t geweer te voe-

73

ren, nu in ’t Fort zynde, en ook de

En eersten zullen de Commandeur, gevangenen, zullen beloven van nu af,

van over-

Kapitein, en Koopluiden vande tot toekomende November 1619, gene

gave van ’t 7

Fort Jaxa., Nederlandze vereenigde Oost-Indische wapenen tegen de Engelze Natie te voe-

tra met den ,, Maatschappy, het Fort, volk, en amKoning

munitie van oorlog aan de voornoemde

van Jakatra
en de En-

gelzen,

Ae. 1619.

ren, en zullen derhalven ontlast en vry
23

gesteld worden als de andere, alle het

Engelzen overgeven; en het geld, de 73 welke wy tot allen tyde met eede bekoopmanschappen , juweelen, en an- vestigen.

dere goederen der E. Maatschappy, aan
den Koning van Jakatra.

37

Zoo lang de Hollanders en hunne

goederen aan de Eilanden zullen zyn,
5 Dies zullen de voornoemde Engel- zullen zy aldaar door twee schepen be¬
27

schermt worden tegen alle Javaanze, en

zen weder aan de Hollanders geven een

schip, waar voor, van de contantenjegenwoordig in ’t Fort zynde, zal be¬

37andere

taalt werden 2000 realen van agten.

77

vyanden meer.

En als het schip, daar van voorzeit

Het voorsz. schip zal verzorgt zyn met is, zal gereed zyn, ’t welk binnen 10
77 of 15 dagen geschieden zal, zullen de
haar toebehooren, 6 vaten kruit, en 25 37 zelve vertrekken, en ontfangen van den
pieken, ook iet goede zeilen, ankers, E Heer Generaal Thomas Daal, Ridkabels, en victualie, voor zes maanden der, en Generaal van de Engelzen, vry

4 goede stukken, 50 mutsquets met

tyds, met vry gelei van lyf, en vryheid. paspoort, om te gaan na de voornoemom te gaan naar de kust van Choro- de kust van Choromandel, en zullen ter
mandel, ofte daar het hen zal believen, zee, en te land vry zyn van alle overuitgenomen Amboina, of de Molukkos. last van de Engelzen voornoemt van de
Hollanders zullen gaan in ostagie aan
Zullen ook mede alle de Christenen de Engelzen schepen 12 persoonen, tot
in ’t Fort zynde, vry zyn, van wat dat het Fort in handen van den voor23
27 Natie of qualiteit zy ook mogten we- noemden Generaal, en de Engelzen zal
zen, en zullen mogen met zich uitdra27

overgelevert, en dit verbond aan by de

gen alle ’t gene hun toekomt, stoffen, » zyden voldaan zyn.

kleederen, enz. en in contanten de Com27 ma

van 6200 realen van agten, daar en

IV. Deel.

Ook zullen geen Javanen, zoo lang
KXK
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V

X

I

6

de Hollanders nog in 't Fort zyn, mogen daar binnen komen, dan alleen de

nen vertoonden, wierden zeer verbaast en

genen die van den Koning werden ge-

een of de andere kant wel weder op be-

bevangen met een vreeze, dat het van de

72

2

zonden, en dat niet boven de agt per- drog en verraad mogt wezen aangelegt: en
nog te meer, om dat de Commandeur Pic

soonen.

20

ter van den Broeke, en de verdere gevange-

Welke artikelen alle, wy accorderen

nen , die ’s daags te vooren hadden behoo¬

en belooven waaragtiglyk na te komen.

ren in vryheid gestelt, en hun toegezon-

Zoo waarlyk helpe ons Godt. Datum

den geweest te zyn, mede nog niet te voorschyn quamen. En schoon de Engelzen
hun dien aangaande zogten gerust te stellen met te zeggen, dat ’er geene de minste

27

als boven.

Was getekent

zwarigheid was, zoo konden zy zich eg-

WIDIAK RAMA,

Koning van Jakatra.

THOMAS DAAL,
Generaal der Engelze Natie, en al zyn Raaden.

ter van die bedugting niet ontslaan, maar
verklaarden rond uit, onder protestatie van
onschuldig te zyn, dat ze zich liever wil
den dood vegten, als zich ongewapend te
laten vermoorden: en zy waren tot het nemen van dit besluit nog te eerder getre-

den, om dat ze den voorgaanden avond van

Mitsgaders den Commandeur en allede
Nederlandsche Raaden in t Kasteel
tot Jakatra.

den gevangen Commandeur een briefic
hadden ontfangen van een geheel anderen
inhoud, als zyn voorgaande, azoo hy
daar by bekent maakte, dat de Pangerang

Verdere
byzonder¬
heden dien

Boven dien hadden niet alleen de En-

van Bantam aan den Koning van Jakatra,

gelzen, in nakominge van het bovenstaan

en de Engelzen belast zou hebben, zich

aangaande de, aangenomen te zullen bezorgen, da

de Commandeur Pieter van den Broeke,

met de Nederlanders in ’t Fort niet meer

te bemoejen, en dat hy gereed stond om

en de andere gevangen terstond op hunne

met de verdere gevangens na Bantam ge-

vrye voeten gestelt, en in ’t Kasteel ge-

voert te worden zoo hy verhoopte tot

bragt zouden worden, maar dat ze ook te-

een goed einde, dat de onzen moet zou-

gens de twaalf onzer voornaamste Officie

den houden, en met God den voorsten,geen

ren, die een dag voor’t ander volk aar

nood hadden; dat ze geen accoord moe-

boord zouden varen, vier Javaanze Orangkays, en vier Engelze Koopluiden, tot

sten aangaan, nog met de Engelzen, nog

Ostagiers binnen ’t Fort zouden zenden, en

op hun hoede wezen, zonder iemand het

dat zy nog daar en boven hunne Engel¬
ze Soldaten, de Rivier langs, in 't gewee

minste te betrouwen enz. En daar mede En geheel

zouden houden, tot bevrydinge van de ge

het van de zyde der Engelzen, en des Ko¬

nen, die uit het Kafteel quamen te vertrek-

nings van Jakatra niet wierde nagekomen,

ken voor den moetwil en wreetheid der Ja-

vanen: en om nog meer voordeel van den

weder t’eenemaal in duigen
De Bantamze hulp-troepen, bestaande

Heer Engelzen Generaal te verwerven

in cen groot getal gewapend, en van het

met de Javanen, en voorts geduurig

wel

lag het nieuw gemaakt contract, om da

vernietigt

wierd hem al met een overgegeven, of beste volk, waren nu weder versterkt gevereert, al het zilver huis-en tafel-servies

worden, met ongevaar 20o0 koppen, al-

dat de Heer Gouverneur Generaal Jan Pie-

le van de zelve soort, en bescheiden onder

terszoon Koen tot Jakatra had moeten la

een Pangerang Temanggong, als toen van

ten staan, en 't welk de gemelte Engel¬

de Bantamze Orangkays, tot Jakatra de
hoogste of eerste in rang zynde, en ook

gelze Heer, hoe gestoort en verbittert hy
ook op den Heer Koen mogte wezen, even
wel nog aannam.
Tusschen
val waa

door de
genatie

De Ligtmis-dag was op den 2 Februa-

van zyn meester voorzien met een byzon-

deren last, als de voorige bevelhebbers, de

ry 1619 z00 haast niet doorgebrooken, of

welke zich uitterlyk zedert eenige dagen
ook zeer stil, of gelyk men zeide, als bui-

de Engelzen quamen met hunne schep-

ten het spel hadden gehouden, en die van

Svergav

boots en schuiten voor het Kasteel, zoc

Jakatra, mitsgaders de Engelzen, met de

werd ver
hinderd

om de 12 voornaamste Nederlandze Offi-

Nederlanders zoo wat lieten in de bogt

cieren, in nakominge van het gemaakte
accoord, aan hunne schepen te brengen,

springen dog op dezen dag bleek het zeer

als om alle de goederen te inventariseren

order, op hun luimen hadden gelegen, en

dog de onzen ziende geen Javanen als O¬

geenzins van meening waren geweest, de

klaar, dat ze onder het afwagten van nader

stagiers, nog ook geen Engelze militai

Engelzen meester te laten worden van ons

ren (om hun voor de Javanen te bevry
den) langs de Rivier-kant in 't geweer,

Kasteel, nog den Koning van Jakatra van
den verderen schoonen buit, daar zy bei-

maar daar en tegen, dat zich aan de mond

van de zelve, een groote meenigte Java¬

den zulk een vasten staat op hadden gemaakt.

Het
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Het was nu wat later op den dag gewor- ook wel zoude konnen gelooven en aan
den, als wanneer de onzen in ’t Kasteel,

nemen, indien hy daar had bygevoegt, dat

door cen vervaarlyk getier en geschrei in het ten dien tyde op de Nederlanders nog
de stadt (nog al meer verschrikt en ont- niet gemunt waar geweest; en van het anzet geworden zynde) elk om ’t eerst na

hun bescheiden plaats, en wapenen liepen
om af te keeren het geveld, dat hun nu

zoo ze vast stelden, na lang dreigen, zoude worden aangedaan; dog de gemelte Bantamze Pangerang Temanggong deze be¬

dere quam de waarheid wel haast te blyken : want weinig tyds daar na kregen de De Koonzen tyding, dat de meergemelte Ban- ning van
Jakatra

amze Pangerang Temanggong den Ko¬ door de

ning van Jakatra de keur had gegeven omBantam¬

aanstonds van zyn ryk en gebied, mits be mers vernoudende het leven, vrywillige afstand te raderlyk
weten, dat ze maar gerust en stil zouden doen, of te verwagten de steek van een vervallen.

roerte gewaar wordende, liet hun terstond

wezen, alzoo het niet om de Nederlan-

ders te doen was, maar om den Koning
van Jakatra, 't welk men voor het eerste

Javaanze pook of kris, die de Temangzong, onder het overleveren van een brief

van zyn meester den Koning, of regee-
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BAN

rende Pangerang van Bantam uitde sche

de getrokken, en hem op de borst gezet

ontgaan gaf zyn kris, zyn ryk, en alles
wat hy in de wereld had, over aan den

had. De Koning van Jakatra, bevindende zich verraden, en alleen verzeld van
maar een kleen getal der zynen, die hem
zouden hebben konnen redden, en daar en

gentlyk aan des zelfs meester, den Koning

tegen omcingelt van een groot getal Ban-

die eenigzins suspect waren, met hunne

gemelten Pangerang Temanggong, of eivan Bantam, uit wiens last hy dan ook te
gelyk met die van zynen aanhang, en alle

tammers, die al met eenen toegeschooten, vrouwen en kinderen (zynde de gene die
en buiten twyffel op dit schelmstuk afge- het voornoemde geraas en getier hadden
richt waren, verkoos het leven, voor de
gemaakt) wierd gevoert, of eigentlyk ge-En in baldood, die hy dog wel zag niet te konnen
bannen na het gebergte agter, ofte in nef lingschap
KKK 2
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Zuid-westen van Tanaran, behoorende

VI

A ’5

geleek : ook sprak de meergemelte Pange-

onder de grenspaling en het gebied van rang Temanggong nu niet anders als van
Bantam.

broederlyke vriendschap, zuivere gene

vertellen tegenwoordig nog voorde waar
heid van zelf gezien te hebben, dat de

re mooje dingen, om de onzen mede in
slaap te wiegen: tot welken einde hy hun

gewezen Koning eenigen tyd daar na we

mede gaarne zoude hebben willen doen

der tot Jakatra zynde afgekomen, zich aldaar aan de strand omtrent ons Kasteel,
met een kleen kanotie of vaartuigie, er

Grooten en het gemeene volk had doen

zulx als een derarmsteen slegste soort var

de Koning, of regeerende Pangerang van

vissers, had geerneert, en nadien alle de

Bantam om geen andere redenen den Ko-

Jakatraze Orangkays, ofte grooten hunnen

ning van Jakatra verdreven en uit zyn Ryk

Bejaarde Javanen, en andere Inlanders gentheid, opregte trouw, en meer ande-

gelooven, ’t geen hy onder de Javaanze
uitstroojen, namentlyk, dat zyn meester

Koning dus gemakkelyk met zeer weinig gejaagt had, als om dat hy, na het ge
beweeging, en zonder eenige de minste

maakte accoord met de Nederlanders, en

bloed-storting, lieten slippen, blyvende het ontfangen van de daar by beloofde 6ooo
elk in’t gebied en bezit van hun volk realen van agten, zyn woord niet gehouwooningen en landeryen, zou men ook

den, maar tegen alle regt en reden op een

wel mogen gelooven, dat het van hen een
voorbedagt, en by die van Bantam eer

deur Pieter van den Broeke met zyn ge-

’t zy daar mede zoo ’t wil, het is echter

volg gevangen genomen, en zoo qualyk
gehandeld had : daar nog by voegende, dat

zeker, dat de Koning van Jakatra verra

de Engelzen daar van wel de voornaamste

doorsteken werk moet zyn geweest; dog

den, en uit zyn Ryk gestooten is, doos

oorzaak waren en door hun dagelyx aan-

den regeerende Pangerang van Bantam

hitzen, den gemelten Koning hadden ten

zyn geloofs-genoot, en die hem ook in
bloedverwandschap al zeer na was bestaan

de, zulx hier uit genoegzaam blykt, dat
zoo wel onder de Javanen, als onder meei

andere Natien, de penning van vriend
schap niet ontfang- nog gangbaar is; wan
neer de rekening met de ryks-munt, of
kroonen moet werden vereffent. Dus

De Commandeur

van den

Brock, en
andere g
vangener
na Bantan

gesoerd.

listige en verfoejelyke wyze den Comman-

val gebragt, en zoo ongelukkig gemaakt
Aangaande het laatste, ofte het bedryf

der Engelzen, daar van hadden de onzen
meer als te veel ondervinding; dog dat de
Koning van Jakatra om de boven verhaal-

de reden of misdaad, gestraft, en zyn Ryk
quyt geraakt zou wezen, daar sloegen ze
zoo veel geloof aan, als of zy de vos, met een

wierd op dezen Lichtmis-dag op het Ei
land groot Java, de een bedrieger door den

schaaps-vel bekleed zynde, voor de ganzen
een oratie van het medelyden, en de deugd

anderen bedrogen en van den troon ge-

van barmhertigheid hadden hooren doen.

schopt.

De Engelzen door deze scbielyke en on

De Engel-

Ook wierden met deze tyding ’s avonds

verwagte omkeering nu ten eenemaal vanzen

bieden

nog na Bantam gezonden, of liever var
de een gevangenis na de andere overge-

hun stuk zynde afgeraakt, schreven dezer aan

de on-

voert de meergemelte Commandeur Pieter

van den Broeke, benevens zyn gevolg, de

welke, gelyk hier voor gezeit is, den 22
January 619 doorden Koning van Jaka
tra op zulk een schelmagtige maaltyd in
zyn Hof waren te gast genodigt gewor-

dag een briefje aan een van hunne Natie

zen tegen

de Javanen

Mr. Waddoen genaamd, dewelke by dete
onzen, ’t zy dan met voordagt, of gevallig, in ’t Kasteel gebleven was. Zy be¬

klaagden zich daar by zeer over die van
Bantam, en het vervoeren van de boven-

den, en het welk de Bantamze Pange

gemelte onze gevangenen derwaards waar
door ze verklaarden hunne gedaane beloften

rang Temanggong na het zich des anderen daags ’s morgens den 3 February 1611

en dat ze ook door de zelve wierdenver-

liet aanzien, op een beter manier wilde

hinderd omtrent de verdere voldoeninge

dien aangaande, niet te konnen na komen,

aanleggen, nadien hy belast had, dat de

van het gemaakte contract. Zy verzeker-

ordinaire Bazaar, ofte verkoop-plaatze van
allerhande provisien en behoeften, voort-

den de onzen, dat ze voortaan geen meer
hulp of bystand aan de Javanen zouden be-

aan zoude gehouden worden voor ons Ka

wyzen, maar daar en tegen geresolveerd

steel, aan de Zuidzyde; en daar en boven

waren de onzen met al hun vermogen te

liet hy van zyn nieuw gewonnen stads-

adsisteren, hun waarschouwende, wel op

bolwerken en punten, als mede van de

hoede te wezen, en aan de schoone woor-

De nieu¬

batteryen door de Engelaen, en Jakatraze

we Ban-

Javanen, tegens ons opgeworpen, nieuwe
witte vaandels of vrede-vlaggen waejen

den der Bantammers geen geloof te slaan
Zy bekenden nu wel te konnen zien, dat
de Javanen alzoo dorstig waren na het
bloed van de Engelzen, als na dat van de

tamze Ge
zaghebber
tot Jakatr.

De onzen in ’t Kasteel bleven mede dier
in geen gebreken, maar maak-

betuigt aanaangaande
de onzen

ten alles by, wat wit was, zoo dat het wel

zonderlincen
ge vriend

schap-

volslagen Boerekermis, en nergens

minder als na een belegering, of oorlog

Nederlanders: en eindelyk verzogten zy
hunne boots en schuiten, die gekomen
waren om ons volk uit het Fort af te halen, en na boord te varen, weder nahunne

helpen.
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ne schepen te mogen zenden, na’t scheen

volgde de gewezen Commandeur van 't

bekommerd zynde, dat wy hen zulks uit

Kaiteel tot jakatra, Pieter van den Broe-

het Kasteel zouden hebben willen belet

ke, wanneer de zelve mede tot Bantam

ten.

was aangekomen; voorts de gemelte Koop-Welken de

uiden van Uffelen, en Houbraken, en de Kouine
noodzaakte
briefjc aan den Engelzen Voorzitter, en ze verdere waren de Gezaghebbers, die
aan de on¬
die van zynen Raad, met weinig omstan de Koning aldaar (onder voorgevingvan zen alles te
schryven.
digheden, tot antwoord; dat ze als nog
hen tegen de Engelzen te zullen bescher
De onzen gaven daar op door een kleen

wel gezind en genegen waren, het meer-

men) genoegzaam als zyne gevangens hield

gemelte gemaakt contract na te komen,

en door dreigementen dwong, aan die van
het Kasteel tot Jakatra te raden, en te schryven, al het geene hy tot uitvoeringe van

wanneer het de gelegentheid zoude willen

toelaten; dat de Engelzen hun boots en

schuiten konden laten varen, waar het hun zyn voornemen oordeelde dienstig te zyn.
Van gemelten Henrik Janszoon, en van

zoude gelieven; en wat aanging de aan ons

beloofde bystand tegen de Javanen, dat de Offelen ontsingen de onzen tot Jakatra dan
nakoming daar van een goed en Christe- op den 5 February 1619 een briefie gelyk werk zoude zyn.
dateert den 3 dito (op welken tyd zy nog
Sen 4 February 1619 schreven de En- geen tydinge hadden bekomen van’t gegelzen weder een briefje aan de onzen

ne op den 2 dito of ’s daags bevoorens tot

meest van den zelven inhout, als dat van gisteren , en inen kon daar uit genoegzaam

voorgevallen, en hoe de Engelzen zoo als

bemerken, dat zy in de stad Jakatra al im-

ze gereed stonden om ons Kasteel over te

mers zoo verlegen waren, als de onzen in

nemen en in te trekken, door die van Ban-

akatra met den Koning van dat Ryk was

’t Kasteel, voor by het welke zy verzog

tam daar in waren wederhouden en te leur

ten, dat hunne vaartuigen, zonder verhin

gestelt) zy verklaarden, dat dit hun brief-

dering, de Rivier mogten uit-en in-, en

je was geschreven met kennisse en voor-

zy alzoo daar mede weder na boord varen.

weten (door last dorstenze niet zeggen )

Het kanon van hunne nieuwgemaakte bat-

van den Koning van Bantam, die hen al-

terye, zou ons wel de meeste schade heb-

les goeds quam te bewyzen, en niet an-

ben konnen toebrengen, als staande even

ders wenschte, dan dat het den Nederlan-

over die Rivier aan de Westzyde, daar ons
Fort op het zwakste was

genegentheid had gerecommandeerd te

De onzen stonden hun dit verzoek dier-

ders mogte wel gaan, en die hen ook uit
schryven, dat de onzen in ’t Kasteel wel

halven niet alleen terstond zeer gaarne toe,
maar deden ook by een nader briefje vaste

op hun hoede moesten zyn, om door den

toezegginge en belofte, dat ze den 6 February 1619 des nagts (als wanneer de En

bedrogen en verraden te werden. Henrik
Janszoon, en van Uffelen voegden daar

gelzen hadden laten weten, hun geschut

nog by, dat ze met groot leetwezen en

Koning van Jakatra, en de Engelzen niet

te zullen afvoeren) zouden waken, en wagt

verwondering gehoort hadden, dat de on-

houden, om , ingevalle de Javanen zulks
wilden beletten, hen met kanon, en mus-

zen het Fort, met alles wat'er in was, by
contract wilden overleveren aan den Ko-

quetten te adsisteren, en wanneer zy het

ning van Jakatra, daar ze nog zoo onlangs

dan nog te quaad mogten krygen, wierc
hen aangewezen en toegestaan, dat ze hun

ning van Bantam den gevangen Comman-

toevlugt vryclyk zouden mogen nemen

deur van den Broeke, op des zelfs verzoek

tot ons Kasteel, om zich onder ’t zelve te

van daar had opontboden , om met hem te

konnen beschutten ; en daar op voeren de
Engelzen met hunne zaken voort, zonder

ne goederen, die hy genegen was, onder

van waren bedrogen geweest; dat de Ko¬

nandelen wegens de Nederlanders, en hun-

daar in door de Javanen eenige verhinde

zyne bescherminge te nemen; en waar o-

ring te ontmoeten, ’t zy dan dat ze het

ver zy zeiden, dat met gemelten Koning

mede al in gesprck waren geweest, ver-

Wat Ne-

niet wilden, of niet konden doen.
De dienaars der E. Maatschappy die tot

derlanders

Bantam hun verblyf hielden, of gerekent

wilden overwegen, en dan ook oordeelen,

wierden aldaar bescheiden te zyn, waren
de voornaamste de Koopluiden Abraham

onder wiens gezag alles, het zekerste zou-

te dezer tyc
op Bantam

waren.

van Uffelen, en Kornelis Houbraken.

zoekende dat de onzen tot Jakatra zulx we

de konnen zyn.

Het antwoord, dat die van ’t Kastee

Antwoord

mitsgaders de gewezen Directeur tot Pa

tot Jakatra op dit briefje gaven, en ook van

tani, Henrik Janszoon, de welke, gelyk
reeds is gezegt, met het schip de zwarte

aanstonds na Bantam afzonden, was, dat

ze geen ontzet voor handen ziende, en niet
in staat zynde, om de magt der Engelzen
komen wezende, door de Engelzen be- gevoegt by die van den Koning van Jakadrogen, en het gemelte schip, met alles tra, te konnen wederstaan, genootzaakt
wat hy daar in had, afhandig gemaakt was waren geworden, met de zelve zoodanig
Leeuw van daar tot omtrent Bantam ge

Hy wierd ten aanzien van zyn ampt, ge- een verdrag en accoord aan te gaan, als
houden voor de eerste in rang, en na hem hen door den Commandeur van den Broe¬
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die in

t Fort ja¬

katra.

ke
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s

gemaakt; dog dat de zaken nu geheel wa¬

hadden de onzen een schip te zullen ge-

ren veranderd, en zy geresolveert, hun-

ven, voorzien van behoorlyke amunitie

nen gedanen eed te betragten tot den jong-

van oorloge, en de nodige provisien, om

sten man toe

daar mede gezamentlyk te konnen vertrek-

Met en benevens het boven gemelte

ken, dan dat de gemelte Pangerang daar

Bantamze briefie van den derden dezer, had-

op had geantwoord geen schip te hebben,

den die van ’t Fort tot Jakatra ook ont-

maar wel Jonken, die hy tot 3, 4, of; stuks
zou bestellen, om de onzen uit het Fort

ques le T’ebre (yan wiens afzendinge met

na Bantam te voeren, en hun aldaar on-

het jagt Ceilon, nade mond van de Straa
Sunda, om op de aankomende Vaderland-

der zyn Koninglyke bescherminge te nemen, onder conditie, dat de goederen en

koopmanschappen , by de zynen afgescheept, en overgebragt zouden moeten

ze en andere schepen te kruissen, hier voor

onder 3 January 1619 staat gemelt) zynde geschreven den 23 en 28 der zelve

worden, zynde dit bricfje geschreven en

maand January, uit het schip Haarlem,

ondertekend in ’s Konings Hof tot Bantam

in de gemelte Straat geankert leggende

den 5 February 1619, en alleen getekend
door Pieter van den Broeke , gewezen

Onder het Eiland Sebese, of Slebezee,

houdende ten principalen advertentie, hoe

commandeur van ’t kasteel tot Jakatra.

aldaar op den 18 en 20 dito uit het Vaderland waren aangekomen de schepen

De geinelre Directeur Henrik Janszoon,

en de Koopman van Uffelen wisten ook

Haarlem voornoemt, en het Hart, bene-

mondeling te verhalen, hoe de Koning

vens een handig Portugees jagtje, of Fre-

of Pangerang van Bantam, bekomen heb-

gat, door die van Haarlem op de reize ont

bende, het origineele dubbelde contract.

moet en van den vyand verovert, zoo dat

door de onzen op den eersten Fobruary

hy nu schepen by malkanderen hebben-

1619 met den Koning van Jakatra, en de

de, voornemens was, met de zelve voor

Engelzen gesloten,geen anderen staat scheen

Jakatra te komen, wanneer de Engelzen

te maken, dan dat hem ons kasseel zou

met hun magt innewaart aan na de Oostersche quartieren vertrok ken zouden zyn,

moeten werden overgelevert en ingeruimt,

en waar van hy verzogt te mogen werden

gen to-quam, als zynde zoo wel gewor-

verwittigt, gelyk de onzen tot Bantam aan
weten, dat het daar mede geheel anders

den possesseur van de belegering, en het
daar op gevolgde contract, als van het geheele Koningryk Jakatra, 't welk hy wel

gelegen, en dien volgende zyn afkomste

niet had gewonnen met het zwaart, maar

hem ook al bedektelyk hadden gedaan, te

briefje aar

A

Engelzen, en hoe de zelve aangenomen

fangen een missive van den Koopman Jac¬

Een nader

I

ke zoude zyn, of konnen werden bekent

vaststellende, dat het hem van regtswe-

tot voor Jakatra gantsch niet geraden was

egter met een Javaanze pook of kris, op

Den 6 February 1619 quamen van Bantam tot Jakatra in ’t Rasteel de Directeur

zoodanig een wyze, als hier voor staat aan-

gehaalt, namentlyk, doorlist en verraad,

Henrik Janszoon, en de Koopman A¬

onder schyn van hulpe en vriendschap, en

braham van Uffelen, expres door den Ko¬

nadien de onzen in’t kasteel tot Jakatra de-

ning afgezonden, met een brief van den

ze Javaanze regt-possessie, niet wel konden

Fort Jaka-Commandeur Pieter van den Broeke

begrypen, gelyk misschien zommige Ne-

die van 't

’s daags bevorens met eigen hand aan de
den Col Raden van ’t Fort geschreven, en alhoe¬

tra door

mandeur

wel daar niet by stond, dat de Koninc

van den

derlandze Regitsgeleerden, mede daar toe
al wat veel van hun verstand zouden moe-

ten inspannen, zoo wierd des Konings van

Brocke ge

hem daar toe had gedwongen, bleek zulx

Bantam’s eisch, by hun in geen geheel

schreven.

niet alleen genoegzaam uit de stof zelve,

hooge conlideratie getrolken, en maar een-

maar ook uit de verwarde styl, ofstellin-

lyk gedelibereert, of men het Fort zou

&gee , dat hy zeer beteutert of verlegen moest

behouden, of overgeven, en in cas van ’t

zyn geweest. De inhoud was dan, dat
hy uit zyn gevangenisse tot Jakatra aan den

laatste, aan wien, ’t zy dan aan de Engelzen, of aan den Koning van Bantam , dog

regeerende Pangerang tot Bantam had la¬

waar op niet voor ’s anderen daags, den

ten verzoeken, derwaarts overgebragt te

7 February 1619 wierd geconcludeert, en

werden, om met hem , wegens ons Fort.
en de daar in zynde goederen, te konnen

als dan, uit enkele kleenmoedigheid, en
by meerderheid van stemmen, goedge-

contracteren, dat, nu hy tot Bantam was

vonden, de Engelzen weder aan te zoe-

aangekomen, de Pangerang, op het gene
aan hem was verzogt, zeer vast stond, en

ken, om te onderstaan, of men met de zelve niet eenige andere en betere voonwaar-

hart aandrong, begeerende de opoffering. den zou konnen bedingen, als 7 dagen
en overievering van alles, onder belofte bevorens aan hun waren toegestaan, dewyl het gemeene volk tot de overgave aan
van zoo veel gunst en weldaden te zullen
genieten, als men zou konnen wenschen den Koning van Bantam geenzins wilde
en begeeren. Dat hy van den Broeke daar

verstaan. Dit wierd dan in 't werk ge-

op aan den Pangerang wel had voorge- steld; maar de Engelzen, die nu wel zahouden, het gemaakte verbond met de gen, en hoe langer hoe meer bevonden,
dat
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dat hunne bakens (voornamentlyk tot Ja- geven; en om het tegens wil en dank,
van den zelven in te houden, tot een ren-

lcatra) verzet, en zy daar door hun oog-

merk t’eenemaal quyt geraakt waren, kon devous, of hoofdplaatze, gelyk (nu sterk

men naauwelyx meer te spreken komen, van schepen, en meester ter zee zynde)
ofte iets laten weten, alzoo zich meest al- zouden hebben konnen doen, daar toe

len na boord hadden getransporteerd, zyn- schenen hun ordres niet te leggen, nog
ook hunne zaken na te staan, behalven dat

de door de Bancammers zoo openbaar be-

drogen, en zoo schendig by de neus ge- ze ook niet konden nalaten te gedenken,
leit, dat ze van boosheid als na hun staart aan de wederkomste van den Heer Gouver-

neur Generaal Jan Pieterszoon Koen, uit

omliepen. Ook wisten ze niet, waar ze

dezen onverwagten voorslag van de onzen, de Oostersche quartieren, met zoodanigen
om onder een nieuw te maken accoord

magt, daar ze het te water en te land zeer

het kasteel als nog aan hen over te geven,

bezwaarlyk tegen zouden hebben konnen

zouden grypen of vatten. Aan genegent- uithouden.
heid, om meester van ons volk te wor-

Als nu de onzen in ’t kasteel op den 8

den, en de E. Maatschappy daar door zulk

February 1619 bemerkten, dat de Engel¬

een grooten afbreuk te doen, quam het zen met hen niet veel goeds in den zin
hadden, ook het spoor byster, en tot een
kasteel, en’t geen ze daar meer by zouden nader onderhandeling ongenegen waren

hun in geenen deele te ontbreken. Het

hebben konnen bedingen , was geen brok- en ziende mede ter Reede voor Jakatra aanje om te verpruilen; maar daar waren al komen verscheide vaartuigen, expres door

te veel zwarigheden aan vast. De Pange-

den Koning van Bantam afgezonden, om

rang, of Koning van Bantam zou het zeer hen derwaards over te voeren, wendden

euvel hebben opgevat, indien zy hadden zy het weder over den anderen boeg, ontover-, en in bezit genomen,een gemaakte wierpen eenige punten of articulen om daar De onzen
vastigheid in zyn nieuw gewonnen Ko- op het kasteel aan den gemelten Koningvinden
goed zich
ningryk, en die hy daar en boven vast- van Bantam, en zich zelven onder zyne
onder de
stelde , dat nu door het voorsz. recht van bescherming over te geven; dog de Di- bescherpossessie, zyn eigen geworden was.En recteur Henrik Janszoon, en de Koop-ming der
schoon zy hem het kasteel daar na al we-

man Abraham van Offelen, die daar medeBantam-

der hadden ingeruimt, en overgegeven des anderen daags den 9 February 1619
t welk wy hen niet zouden hebben konnen betwisten, en ook voor hen wel het

mers te be-

geven.

wierden afgevaardigt, hadden order om de

zelve articulen aan den Koning niet te ver-

naaste, of beste zou zyn geweest tot ver- toonen, ofte voor te houden, voor en al

myding van openbare vyandschap) zoo
zouden zy hem omtrent de koopmanschap-

eer hy van den Engelzen Generaal, en
zynen Raad, zou bezorgt en ons beschikt

pen, en andere bekomen goederen, niet hebben, een handtekening of brief van ver-

hebben konnen vergenoegen, nog bene- zekering, dat zy de Nederlanders en hunmen die gedagten en inbeelding, dat zy ne goederen, vry en onverhinderd zouden
den besten buit hadden ontfutzelt, hoe op- laten passeeren, alzoo zy buiten dien niet
regt zy ook mogten hebben gehandeld; verstaan konden, nog gezind waren, eenig
ja, al hadden ze van ’t hunne daar nog wat verbond aan te gaan, en om na hun verby gevoegt, zulkx de Engelzen, ten dien mogen te faciliteren de verkryging van

tyde zeer verstoort en misnoegt zynde, dusdanig een vrygeleide van de Engelzen,
niet konden besluiten ons kasteel in bezit hadden ze ook aan den Koning, of Pangete nemen, om het zelve met de verdere rang evan Bantam geschreven een briefje

goederen, aan den Koning van Bantam,

van navolgende inhoud.

en nu mede van Jakatra, weder over te

VYFDE HOOFDSTUK.
EEn briefje der onzen aan den Koning van Bantam. De Artikelen der onzen voor die
van Bantam ten verzoeke van dien Koning opgestelt. Die de Bantamze vrienden
wat gebrekkelyk vinden; inzonderheit ontrent de geeischte pas der Engelzen. De on-

zen in hun keur gegeven, om met t volle geweer uit het Fort te trekken, en na Ban-

tam over te komen. Of daar binnen te blyven, mits dat de bolwerken afgebroken wierden ; daar de onzen geen vast besluit op konnen nemen. De jachten Delf, en de Tyger
komen op Jakatra’s Reede. Waar af het laatste na Ambon werd voortgezonden, met

schryvens aan de Heer Generaal Koen wegens den toestand der zaken.

zyn
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BATA
Zyn Majesteit de Pange¬

V

I

s

en na Bantam te voeren, en ons hier
van Jakatra onder wegen, ofte op de
73

rang Aria Rana Manggala,

2u

wenscht de Raaden van het

77

Reede, mitsgaders tot Bantam te be-

Fort Jakatra geluk en wel¬

vryden van alle overlast, die ons door
de Engelzen, ofte eenige anderen mog-

vaart.

te aangedaan worden.

Zullen wy mogen ook tot onzen be¬
Een briefie, Iv IY hebben den brief van zyne Ma¬
W jesteit ontsangen, en daar in ge lieven aldaar op de Reede te leggen,
27

der onzen
aan den

Koning

37

van Ban-

17

tam.

X

27
27

zien zyn Majesteit tot onzen welvaarc aan land overgaan, ofte vertrekken, zoo
zeer is genegen, daar in wy ons ver- als de zaak en de tyd zal vereisschen, en
blyden, en zoeken ook anders niet, als 17 dat, als voren gezegt is, bevryt van alzyn Majesteit wel kennelyk is. Wy heb- 27 le overlast, ofte ongeval. En zullen
ben voor dezen vrede en verbond ge-

LN

wy ons ook mogen vervoegen by, en

maakt met den Koning van Jakatra, en mede in ’t Fransche scheepje, den Koook met de Engelzen, om hun ons Fort ning toebehoorende, en aldaar op de
over te geven, dan zy werden verhin- Reede leggende, om onze jonken, en

derd om te doen, dat ze ons hebben be¬ ons zelfs daar in, en omtrent te ontlooft, en houden nog zeer aan, dat het houden: en zoo ons als dan nog iets
van ons mogte onderhouden werden. mogte ontbreeken, als ververschinge,
3 Wy zyn nu ook wel gezint met zyne en andere behoeftens, zal ons vergunt
Majesteit te accordeeren; maar de En- 17 werden, met geld te mogen koopen

gelzen dreigen ons, als wy van hier

7

vertrekken, met geweld aan te tasten,

27

Zoo zullen wy ook totons believen mo-

gen aan land komen, en van daar we-

en dan zouden wy van alle middelen der te scheep varen , wanneer het noontbloot wezen, dan zoo de Engelzen dig zal zyn, gelyk voor dezen geschiet
3 ons willen belooven, met onderteeke-

is.

ning, ons te laten passeren, zoo zullen
Dat al het volk, van wat Natie zy

wy daar toe verstaan, en met den Ko¬

ning de vrede te maken.

zyn, als Hollanders, Negros, Japan-

ders, getrouden, en ongetrouden, zul-

Onderstont in ’t Fort Jakatra, ady oFe
bruary 1619.
En was getekent

P. VAN RAY,

len mogen met ons uit het Fort vertrekken, met hun volle geweer, vliegende Vaandels, brandende lonten, en
alle hunne toebehoorende bagagie, zon¬

der van eenig Javaan gevisiteert, ofte
belet te werden.

JAN VAN GORCUM

ADRIAANJACOBSZ. HULZEBOS.
en

EVERT HARMENSZOON.

De punten, of artikelen, door de on-

Zullen wy mede mogen uit het Fort
77 dragen,

vry en onverhinderd, alle de
koopmanschappen en contanten, de E.
Maatschappy toebehoorende, mits dat
33

de Koning daar van zal genieten een reg-

zen in 't Kasteel tot Jakatra opgesteld, en

te vierde part, namelyk, 25 van’t 100,
waar van hier voor mede gesprooken is, ook mede uit te voeren de helft van al

luidende als volgt:

het geschut, kruit, lood, kogels, met
alle resterende toebehooren, ook alle de

Artikelen geëischt by de
Raaden leggende in 't Fort
Jakatra, op den eisch en het
verzoek van den Koning van

provisie , victualie, mondkosten, en
haar toebehooren, als water-vaten, n

andere dingen, daar toe nodig, binnen
het Fort zynde.

Bantam, in forme als volgt.
De Artike

7

len der on

zen voor
die van

Bantam,

72
23

7

tent reertoi¬

ke van die

Koning

77

spgelen 7
7

Lzoo dito Koning ons afeischt het
AFort voornoemt, om het zelve af

Dat hier tot Jakatra, als het Fort zal

overgegeven zyn, zullen mogen vry
blyven woonen, vyf of zes man, om
te breken en te razeren, zal hem7t te koopen arak en andere provisie, onze
zelve by ons overgegeven, en in handen schepen en volk nodig zynde. ’t Comp-

gelevert worden, om daar mede te doen
als hem zal gelieven, mits ons verguh-

toir tot Bantam zal gestelt worden in
forme en vryheid, om met de Chinee-

nende de conditien vorders genomineert.

zen en andere Natien, te mogen han-

Eerst en voor al, zal de Koning ge

houden zyn ons toe te zenden jonken,
praauwen, en alles wat mogte nodig

27

delen, als mede voor dezen geschiet is
aan hen, die een comptoir toebehooren-

de is. Alle onze gevangenen van hier

zyn, om ons en onze goederen, zonder

vervoert, zullen los gelaten, ontslagen,

schade en verhindering in te schepen,

en vry gestelt worden.
Ten
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Ten laatsten, zullen wy ook vermo-

zoude hebben konnen gelooven, dat ze

23 gen, eer wy van hier vertrekken, onze

daar toe waren bevoegt geweest. Deover-

defensie en behulp voor en tegen diege
ne, die ons mogen verhinderen; zullen ook geen Javanen meer aan boord,

daar in wat gebrekkelyk bevonden, dat Die de
men een Koning, waar mede men in Bantamze
vriendschap zogt te handelen, zoude af- vrienden

of in de logie mogen komen, dan als

isschen zoodanig een hoogen eed, en daar- orckkelyk

jonken met haar kleenste geschut, bas- gebragte artikelen door Henrik Janszoon,
sen, en steenstukken te verzorgen, tot en van Uffelen, hadden zy gelezen; dog

wat ste-

de Hollanders zelfs zullen gelieven, ook om was by hen niet raadzaam gevonden vinden.
de jonken, die op de Reede zyn leg-

hem zulx voor te houden, nadien hy uit

gende, niet by iemand anders, dan door

zich zelve had belooft het verbond, als het

27
73

gesloten zou wezen, met zyn eigen handtekening en zegel daar onder, te zullen
Dit alles zal de Koning van Bantam bevestigen. En aangaande het verblyf van

27 ons alleen, bewaart werden.

2 ons met eede op den Alcoraan of den

vyf of zes man van de onzen tot Jakatra,

Moshhaf, en met zyn zegel en hand-

na dat het kasteel zoude overgeven zyn,
oordeeldenze te eenemaal ondienstigen on-

tekening bevestigen en verzekeren, zon¬
der erg of list, na te komen en te onderhouden. Dit doende zal hem onze

geraden, om dat daar uit zou konnen genaakt worden deze overdenking. Indien

fortresse, en het genoemde in handen de Nederlanders zoo veel werk maken
7

gelevert werden. Actum in 't Fort sa-

katra den 9 February 1619.

van een plaats, daar niets van waarde valt,
en daar men hen zoo qualyk gehandeld
heeft, wat zullen ze dan niet wel doen om

Met den gemelten Directeur Hendrik

Bantam, daar hun zoo veel aan gelegen is,

anszoon, en den Koopman van Uffelen, en daar uit zouden de Engelzen, na hun
lieten die van ’t kasteel tot Jakatra, mede meening, weder nieuwe gelegentheid heb-

een briefje afgaan aan den Commandeur

ben gekregen, om ons nog meer gehaat

Picter van den Broekc, en den Koopman

Houbraken, eenlyk tot bekendmaking

en verdagt te maken, zynde dit zoo de
redenkavelingen en consideratien van on-

van hunne intentie, en ten geleide van de

ze gezaghebbers tet Bantam, nopende het

bovenstaande artikelen. Ook schreef de

verblyf van een kleen getal Nederlanders
tot Jakatra, behoorende nu mede onder

Kapitein Jan van Gorcum aan gemelten van
den Broeke in ’t byzonder, dat hy den

den Koning en het gebied van Bantam.

Koning van Bantam niet konde vertrouwen, en van des zelfs gedaane beloften,

namelyk de brief van verzekering en vri heid

een zeer kleen of krank geloof had : en

geleide van den Engelzen Generaal, en die

dat het hem dien volgende nog mette

van zynen Raad, de gemelte Bantamze

meer bevreemding toescheen, als of de

vrienden zagen het verzoek en begeeren

Bantamzevrienden al bereeds met dien Ko-

van die van Jakatra wel aan als geheel bil-

ning, zonder voorweren van die van het

kasteel tot Jakatra, een verbond hadden

yk, nodig en gefundeerd; maar geen de
minste apparentie , dat de Koning zoude

gemaakt, gelyk zulx mede uit de zending
van vaartuigen, tot berging der goederen,

konnen besluiten, de Engelzen daarom te
verzoeken, of daar over aan te spreeken,

En wat aanging de zaak ten principalen, Inzonder¬

geëischte
as der Eu-

eten.

ils een zaak zynde, waar door zyn gezag
en waardigheid te zeer zou worden verNa versoop van eenige dagen ontsingen minderd, alzoo by daar en tegen ten dien
de onzen tot Jakatra, kort op maskande- tyde, als boven is gezegt, met hen in geen
ren, van Bantam drie briefjes, zyndege- goed verstand was, behalven dat die ook

die in ’t kasteel waren, konden werden

gesustineert.

dateert den 17, 20, en 22 February 1619,

dagelyks bezig waren met het pakken en

afschepen van hunne goederen, onder voorter van den Broeke, Abraham van Uffe- geving van te willen opbreeken en Banen getekent door Henrik Janszoon, Pie-

len, en Kornelis Houbraken, mitsgaders

am verlaten Onderwylen konden ze

in substantie van den navolgenden inhout

nog niet nalaten de onzen omtrent de Ban-

Het boven aangehaalde verwyt, van den tamze Grooten te betigten, met veele vuiKapitein Jan van Gorcum, aangaande hun e, valsche, en vercierde onwaarheden;
onderhandeling met den Koning van Bantam, buiten kennis van de onzen in’t ka-

maar het ergste van allen was, dat de Opperhoofden en vrienden tot Bantam rond

uit betuigden, dat ze geen middel zagen,
geraakt te hebben, en zy konden het even- om den Koning langer op te houden, dan
steel tot Jakatra, scheen hen wat gevoelig

wel niet debatteren, of op een andere wy-

tot dat 'er op dit hun schryven door die

ze wederleggen, als met te zeggen: dat
zulx van mistroostige en met zoo veel
zwarigheid beladene gevangenen, als zy
waren, niet konde werden goedgevonden,

van ’t kasteel tot Jakatra geantwoordzou
konnen worden, wat ze van meening wa-

ren te doen, en of ze het zelve aan hen
wilden overgeven of niet, 't welk hun
en dat ook de Koning van Bantam niet nog toegestaan was voor de laatste maal te
IV. Deel.

on-

trent de

mogen vragen.

LII

Zy
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VIAS

T

Zy zwoeren en verklaarden mede, dat

37

trekken, en de zelve verlaten, ’t zy om geweeruit

in de jonken te embarqueren, of methet Fort te
trekken, en
kleene praauwen herwaards aan te ko- n2 Bantam

ze niet zoo zeer tragten na hun eigen verlossing, als wel na de behoudenis van die

27

van het kasteel; dog 't welk zy vast stel-

men, naar ’t u believen zal

over te ko

den, dat tot de wederkomste van de Heer

't Ander, indien niet geresolveert zy

Gouverneur Generaal niet zou konnen

uinzee te begeven, maar in de Go- Of

werden ingehouden, en daarom meenden
ze, dat het voor ons veel voordeeliger en

dong wilt blyven, dat gy zult gedogen binnen to
blyven ,
dat de bolwerken afgebroken, enhet mits dat de

beter zou wezen, daar van een vrywilli-

21

jen, als een gedwongen afstand te doen,
gebruikende in hunne gemelte drie briefjes (waar van het bovenstaande wel de

7
33

voornaamste zin en meening is) zoo veel

C

daar

grof geschut met de steenstukken hier bolwerken
gebragt zullen werden, blyvende al-afgebroken
wierden.

leenlyk met de musquetten en zydgeweeren daar binnen. En indien gy tot
geen van beide deze punten kond ver-

vreemde beweegredenen, om die van ’t
kasteel tot de overgave te dwingen, en

33

gemelte hun gevoelen te doen toestemmen,
dat men met den Kapitein Jan van Gor-

2

staan, bemerk ik zekerlyk, dat gyu eigen zelven zoekt te bedriegen, en my
te verraden: want ik alrede den Ro-

ning van Jakatra myn maagschap verworpen, en my vyand van de Engelzich met den Koning van Bantam niet wat
zen gemaakt heb, en dit al, om uwent
13
te ver hadden ingelaten, en ten minsten, 13 wil, 't welk u zal gelieven te overdenof ze wel zouden konnen ontgaan den naam ken. Myn vermoeden is, indien u geen
van des zelfs voorspraken geweest te zyn. van beide na wilt komen, dat niet ge27

cum wel gedagten zoude krygen, of ze

De onzen tot Jakatra, die zomtyds de resolveert zyt in Bantam langer te negomoed nog niet geheel verloren gaven, en tieren, waar na my ook reguleeren zal
de zelve dan eens weder wat te veel lieten Hier mede wensche u als voren, geluk
zakken, waren met malkanderen nog niet en voorspoed. Tot Bantam in myn Hof,
overeen gekomen, wat ze die van Bantam dezen 23 Fcbruary 1619.
op hun voornoemde aandringende insinuaWas getekent
tie-briefjes zouden antwoorden; als wanneer van daar weder by hen in 't kasteel

quamen te verschynen de meer gemelte
Directeur Henrik Janszoon,en de Koopman Abraham van Uffelen, benevens nog
eenen Theodorus Jemming, mede bren-

Pangerang

ARIARANAdiMANGGALA.

Deze brief des Konings, eeniger maten Daar de

gende een briefje van den Koning, of re-

verschillende, van’t gene zoo kort bevo onzen

geerende Pangerang, het welk bevonder

rens zynent wegen doorde onzen geschre

wierd, te zyn van den navolgenden inhoud.

ven was, veroorzaakte weder geheel ande nemen.

re gedagten, dog te bot tegen malkande.
ren aanloopende, zoo dat ze niet wel konden

Ik Pangerang Aria Rana de
Manggala, wensche u Raa-

meeste moed hadden, mitsgaders het ka-

den in t Fort Jakatra een

steel wilden inhouden, waren wel het min-

lang leven, Amen.

vOlgens uw verzoek zende hierne
vens den vriend Henrik Janszoon,
om u myne meeninge duidelyk te ver

staan te geven, gelyk ik ook alle uwe
missiven wel verstaan hebbe, ’t gene u

my toelegt, als ’t quart van de goederen, en de helft van ’t geschut, is my
aangenaam; en sta ook toe alle uwe ar

tikelen, my voorgenoemd; dog 't verzoek van den brief van vrygeleide der
7Engelzen, daar toe kan ik, die een Ko¬
ning ben, gansch niet besluiten, om re-

overeen gebragt worden. De gene die de

ste getal in den Raad; dog daar en tegen
weder gesecundeerd van het gemeene volk,
de welke insgelyx meteen inbeelding, van
daar in mede wat te zeggen te hebben, op
hun manier waren by een gekomen envergaderd geweest, en hoewel op de gedaa-

ne voorstellen van den Koning of Pangerang Aria Rana di Manggala, nog ook op
het voornoemt schryven van de onzen tot
Bantam , geen vast besluit genomen was,
wierd evenwel voor af goedgevonden, dat

gemelte Henrik Janszoon, Abraham van

Offelen, en Theodorus Jemming, als uit
zich zelven de Bantamze vrienden by een

denen, die de vrienden wel zullen considereren. Ik versta ook uitu missiven

briefje zou laten weten (gelyk ook op den

dat wel gezind zyt met my in verbond

van ’t kasteel tot Jakatra hadden bevonden

te treden, en in vriendschap te hande-

geinclineerd, ofte geintentioneerd te zyn
namentlyk, dat het gemeen gepeupel in't
minste tot geen overgeving wilden ver-

27
2

len. Zulx zoo zynde, laat het nu blyDe onzen X ken. Ik geve u als nu voor de laatste
in hun
27 maal, van twee punten een te verkiekeur gege 7 zen, te weten, 't eerste, dat gy met 't
ven , om

met ’t volle 27

volle geweer uit de Godong zult ver-

geen

vaft besuit

op konnen

27 February 1619 geschiede) hoe zy die

staan, zonder dat hun alvorens een vryge-

lei-brief van de Engelzen wierde vertoont.

Dan

GROND.V
Dan dat ze gezamentlyk hadden be¬
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neur Generaal Jan Pieterszoon Koen, waar Met schry-

looft, met de gemelte Engelzen geen ver- in maar kortelyk (alzoo het de tyd niet vens aan de
bond te zullen aangaan, buiten voorwe anders wilde toelaten) wierd aangehaaldHeer Geten van den Koning van Bantam, aan den het voornaamste, dat zedert zyn Ed. ver neraal

Koen we-

welken zy ook wel wilden beloven en trek en vlugtinge szoo wierd het by
die gens

de

zweeren, het kasteel in handen te zullen van ’t kasteel tot Jakatra genoemt) wastoestand
leveren, zoo haast de Gouverneur Gene- voorgevallen. Zy maakten daar by ookder zaken.
raal Koen, of eenige van onze schepen, bekend , hoe dat ze nu op het laatste geen
aldaar zouden wezen gearriveert, en dat de andere uitkomst ziende, genoodzaakt waKoning voor zyne gedane onkosten en be-

ren geworden te besluiten , tot de overgewezen goedhertigheid, ook wel zou be- ving van het kasteel aan den Koning van
loont worden.
Bantam, onder zoodanige artikelen, of conDat zy, namelyk de schryvers van de- ditien, als zy opgesteld, en aan hem overzen brief, Henrik Janszoon, van Uffelen, gezonden hadden; dog die hy hun, na het

en Jemming, nog tot Jakatra gebleven wa-

zich liet aanzien, niet zou willen inwilli¬

ren, alleen om hun met malkanderen te gen, en zonder de welke zy ook vast ge-

beraden, over het te geven antwoord op steld hadden, daar van geen afstand te zulden brief van den Koning, omtrent wien len doen; maar liever van twee quaden
zy verzogten dat hun excuse, dien aandie ze te gemoet zagen, en bezwaarlyk
gaande, mogte worden gedaan, onder be¬

scheenen te zullen konnen ontwyken, het

lofte van ten spoedigsten weder na Bantam beste te kiezen, namelyk de dood, al vegte zullen vertrekken.

tende, voor een ellendige en langduurige

De Engelzen zich, na alle gedagten, gevangenis, met die byvoeging, dat ze nu
hebbende ingebeeld met hun stil leggen ter hun eenige hoope, naast God, moesten
Recde voor Jakatra veel te zullen verzui-

men, en dat hun onderwylen wel eenige

stellen op een spoedig ontzet, ’t welk, indien de afzending, en het gewinnen van

onzer aankomende schepen mogten komen

de reize doenlyk waar tegens de Moesson,

te ontsnappen, waren met hun vfoot wat zy vertiouden dat 't zelve nog zou kon-

Westwaart aangezeilt, als wanneer op den nen wezen het behoud van hun, en van
het voor de E. Maatschappy zoo wel be¬

De Jagten en 4 Maart van Jambi en Andragiri, ter
Delfen de

Rcede voor het kasteel tot Jakatra ten an-

Tygerko

grepen kostelyk kasteel.

Van de Engelze vloot, bestaan hebbenker quamen onze jagten Delfen de Tyger,
het eerste geladen met 8o, en het ander de in 19 schepen (daar onder ; jachten)
met 36 lasten peper, dog Delf zoodanig schreven ze dat nog 15 in de Straat Sungesteld, dat het aan de wal gehaalt en ge- da bleven kruissen, of heen en weder
floopt zoude moeten worden, na dat al zwerven, en dat zyn Ed. zich wel verze-

men OI

Jakatra’s
Recde.

voorens zoo veel van de lading, als an- kerd mogte houden, dat 'er van dat jaar,
ders, in ’t kasteel geborgen zoude wezen, of in ’t Westerzaisoen geen na de OosterWaar af

als eenigzins doenlyk was. De Tyger nog sche quartieren zou werden afgezonden.

het laatste

redelyk bequaam zynde, wierd terstond

ne Ambon

werd

Twee waren 'er over z dagen na Europa,

uit het kasteel afgevaardigt of het nog ein- of Engeland afgevaardigd, en twee ver-

voortge-

delyk eens op een overgeven mogte aan- brand, het eene met voordagt, om dat het

zonden.

komen) met 17kistjes Japans schuitzilver, afgevaren en onbequaam was, en het an-

dere, zoo voorgegeven wierd, by ongeluk, zynde het van ons genomen schip de
zelve al met een vaart na Ambon, mede zwarte Leeuw, hier voor meermalen ge12 bondeltjes met diamanten, potten en

4 pakjes drakenbloed, en zoo vertrok de

nemende een briefje aan den Heer Gouver

noemt.

ZESDE HOOFDSTUK.
E Koning over het jongste schryven zeer versloort, verklaart ons Fort door de Engelzen te zullen doen verwoesten. Brief van den Bantamzen Sjabbandar aan de

onzen tot Jakatra. Waar door de onzen te meer aangeport zyn om zich in ’t Fort te
defendeeren. Het Jagt Delf in brand gesteken. Nader voorslag van den Bantamzen
Sjabbandar. Tyding van den Koopman le Febre uit de Straat Sunda. ’t Fregat

Ceilon ontfnapt de Engelze vloot, en vlugt na Ambon. Den Koopman le Febre geordonneert niet langer in de Straat Sunda te vertoeven.

De Koning Y JOlgens het schryvens van van den
over t

recteur Henrik Janszoon, en den Koop¬

man van Uffelen, zeer verstoort getoont,
eergisteren gedateert, en heden de en nog meer over het gedane nieuwe voorschryven
stel op den 25 der gepasseerde maand Fezeer ver- onzen in 't kasteel toegebragt, had de Ko¬
stoort. ning zich over ’t agterblyven van den Di- bruary 1619, wegens de behouding van
Broeke, en Houbraken tot Bantam

jongste

LII2

het

4y2

B
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A

’t Kasteel, zoodanig als het was tot de
komste van den Gouverneur Generaal, of

eenige van onze schepen, zeggende,dat
het nu met de Nederlanders, die hem
maar zogten op te houden en om den tuin

s

behoeft eenige reekening te maken, dat
deze Koning u, met hun resistentie te
doen, zal adsisteren.: Ook zegt hy waaragtig te wezen, dat de uwen door de Engelzen, die daaglyx ten Hove komen,

2

te leiden, ten eenemaal uit en gedaan was 37 opgeeischt werden, daar op de Koning
en hy volkomen besloten had, de zaak te 72 hun antwoord, nadien de Hollanders
stellen in handen van de Engelzen, om hem niet willen hooren, dat hy tevremet der zelver hulpe, het Fort ten gron-

de toe te verwoesten, en dat ze zich zulx
niet zouden konnen beklagen, als hebben.

de na hem niet willen luisteren. Ook oor¬
deelden die van Bantam, dat het, tot stut-

den is in 't geene zy vermogen.
37 Nu zoo is ’t zeggen van Kiay Maas.
77 by aldien gy begeert, dat hy u helpe,
23 gelyk hy bercit is te doen na vermogen,
73 zeggende,

medelyden met u aller on-

ting van zoodanig een voornemen, niet

dergang heeft, dat u als dan ’t Fort in

ongeraden zou wezen, een geschenk te

allerhaast verlaten zult, en aan geen vry-

zenden aan den jongen Koning: van den
welken gezegt wierd, dat hy onze Natie

Zulx geschiedende, verbind hy zig, dat

pas van de Engelzen meer gedenken.

zeer toegedaan en genegen was, zich voorts

niemand, nog groot nog kleen, in het

gedragende aan een brief, die benevens

minste eenig leed geschieden zal. En

dezen afgezonden wierd, en geschreven

zoo u daar toe niet wil verstaan, het

was , door eenen Kiay-Maas, of Kiay

dan met de komste der Engelzen, die

Warga, Sjahbandar tot Bantam, luidende

in aller haast daar zullen zyn, te ver-

als volgt:

wagten hebt, ’t gene daar van te komen
staat. Waar mede liy u al te zamen

Aan Hendrik Janszen, en de
generale Raaden in t For

wenscht geluk en heil. In ’t Hof van

Bantam den 2 Maart 1619.

Jakatra.

Was getekent met Javaanze letteren.

Brief van , vy lay Maas, Sjahbandar in Bantam,
den Ban- zend u zyn groet, en doer dezen
ta mzen

KIAY WARGA.

aan de on-

uit liefde, die hy regt t'uwaards is dragende, schryven. Vooreerst leert hy uals

Deze Kiay Warga, en nog een Kiay

zen tot Ja

een broeder, dat zoo gy al te zamen den

Poetoe, zynde de overbrenger en bestel-

katra gePangerang niet wilt hooren, dat het quaschreven 2

der dezes briefs, waren onder de Orang-

Sjahbandar -

77

lyk gedaan, en tegens de begeeren van
den Heer Generaal is, zoo gy, aan den
Koning alhier verzogt niet te vertrek

7
n

ken, zeggende, by zoo verre gy den Ko¬

ning nog in tyds wilt hooren, en op de

kays de genen, daar de Nederlanders wel

het meeste mede te doen hadden, als we-

zende beide groote Koopluiden, en de

eerste daar en boven Sjahbandar, of Ont-

fanger van ’s Konings tollen en geregtig-

conditien, u door hem lestmaal nog la

heden; en nadien het hen ook niet ont-

ten weten, daar uit wilt vertrekken, dat

brak aan loosheid, om uitterlyk te vertoo¬

u zyn hulpe in ’t minste niet zal ontbreeken, ook dat gy met een vast vertrouwen daar op wel moogt staan Kiay

Maas steld zyn persoon daar voor, dat

nen het geen ze in der daad niet waren,
en daar door velen te bedriegen , die aan

hunne betuigingen van vriendschap en genegentheid wat te veel geloof ssoegen,

van den minsten tot den meesten, nie-

hadden ze, boven andere Javanen , dege-

mand iet zal werden misdaan, en zoc

legentheid, om hunnen Koning, met aan
hem dagelyx berigt te geven van het voor-

niet, zal de Koning genoodzaakt we-

zen, u, en alle de uwen aan de Engel¬
zen, gelyk zy nu lang verzogt hebben
7

naamste voornemen der Nederlanders, en

over te geven; en op dat de vrienden

ren dienst te doen; maar gelyk de doortrapste bedriegers zomtyds nog wel eens

27

2 zich des hier namaals niet beklagen, zoo

X

wat op der zelver hart lag, een byzonde-

gedenkt in den eersten, dat de Koning mistasten, en in hun eigen strikken geu heeft geholpen, als gy oorlog had te- vangen worden, zoo gebeurde het nu

27

gen den Koning van Jakatra- Derhal-

27

ven hy ook dito Koning uit zyn Ryk

ook met den gemelten Ontfanger Kiay

Warga, de welke ongetwyffeld, by den

gestooten heeft, en de Engelzen heeft
hy nu zoo lang weerhouden, u iets te
27
mogen misdoen, nadien hy de behou¬
72 denis der Hollanders is begeerende. En

het quaad voornemen der Engelzen, en
hunne gedaane verzoeken aan den Koning,

nu by ziet, dat de Hollanders den Ko¬
ning niet willen hooren, vreest hy, dat
7 het de Engelzen zeer lichtelyk vergunt
zal werden, hunne magt op 't Fort te

van ons kasteel tot Jakatra te mogen aantasten, als alleen om de onzen daar door
te eerder te doen besluiten, en verstaan tot
de begeerde overgifte: want in het ant-

2

X

7

oovenstaanden zynen brief, met geen andere meening zoo breed had gesproken van

mogen gebruiken, en dat gy als dan niet woord-briefje, dat aan hem geschreven en
nog

GROND.V
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waat door nog dien zelven avond na Bantam voortde onzen
re meer

aangeport

zyn, om
zich in 't
Fort te ver

wecren.

Nu waren de kinderen weder mannen
gezonden wierd, verklaarden die van het en misschien met het bekomen buskruit
kasteel, dat vermits hunne voorige vreeze uit het oude en aan de grond-gehaalde jagt
om van de Engelzen overweldigd en qua- Delf wat stouter geworden; welke luimen

lyk gehandeld te werden, na het lezen van

hun onder de flaauwhertigheid, en vele

den gemelten zynen brief, zoo zeer was
vermeerderd, zy nu geen de minste ge-

zwaarmoedige gedagten, nog al zomtyds
eens overquamen, en dan namen ook de

dagten meer konden hebben, om hun voor

stilstaande fortificatie-werken, zoo met

het dreigend gevaar zoo bloot, en op zee horten en stooten, of tusschen-vallen en
te begeven; en dat ze ook genoodzaakt opstaan, weder hunnen voortgang. Zoo
dat het kasteel te dezer tyd, al vry verzouden wezen, hun aan land in wat beter
staat van defensie te stellen ; onvermin
sterkt was geworden: en men zegt, dat,
derd de vrede en vriendschap met den Ko¬
na den uitslag van zaken, zommige luiden
ning van Bantam, die ze altyd zouden een inbeelding hebben gehad, als dat de
blyven betragten, en omtrent wien zy ver- belegerden, of immers de Raadspersoonen,
zogten, dat hy Kiay Warga hun dog he- met hunne gedaane beloften en aanbieding.
liefde te excuseren, als volgens zyn eigen
schryvens best wetende, hoe zeer de En-

om het gemelte kasteel ter wederkomste
van den Heer Gouverneur Generaal Koen,

gelzen op de Nederlanders verbitterd wa- aan den Koning van Bantam te zullen over
ren, en dat ze zich op zee buiten het Ban- leveren, op een Mennisten-bedrog, of
tamze gebied, niet zouden ontzien te doen,

argje waren uitgeweest, en dat ze het zel-

het geen ze nu te lande, uit ontzag van

ve, om woord te houden, wel zouden heb-

ben overgegeven , dog met vernageld geden Koning, schenen na te laten.
Wegens het verblyf van de Bantamze schut, en na het buskruit nat of kragtevrienden, Hendrik Janszen, en Abraham

loos gemaakt te hebben, om al voort met

van Uffelen, verzogten zy mede, dat de Ko

cenen, of kort daar aan, de Javanen daar

ning zich niet wilde verstooren: alzoo hun

weder te konnen uit jagen: dan het is

vertoeven maar alleen was na een open-

noit zoo verre gekomen, en dien volgen-

baar besluis van zaken, zonder het welke

de onnodig geweest.
Van de aankomste onzer jagten de Tyger en Delf ter Reede voor Jakatra, kre-

zy niet gaarne weder zouden te rug kee
ren. En eindelyk verzogten de onzen, dat
Kiai Warga van hun, tot een teken van

gen de Engelzen zoo haast geen tydinge,

opregte genegentheid voor zich zelven

of quamen daar op af met &amp van hunne Het jagt

wülde aannemen een lang gegraveerd roer,

schepen, die de onzen van ’t kasteel in

en dan nog als een geschenk aan den jongen Koning ontfangen, en aan den zelven
overgeven een schotel met een lampet, een

elf in der

brand ge

oog kregen den 7 Maart 1619, en als toer stoken.
ook moesten besluiten het aan de gronc
zittende jagt Delf, daar ze zeer weinig uit

uitmuntend verlakt Japans tafeltje, een ge

hadden konnen bergen, aan het vuur over

graveerd roer, en twee pakken kleeden.

te geven, en met 1995 pikolsof2443874

Aan Pieter van den Broeke, en Korne-

pond peper te laten verbranden, en daar

lis Houbraken, wierd als toen mede een

op vertrokken de Engelzen met hunne

kleen briefje geschreven, en daar by be¬

schepen na de Straat Sunda, zonder iets

kend gemaakt, dat Henrik Janszoon, en

het minste opgedaan te hebben, alzoo de

van Uffelen, al vry wat beschroomt wa
ren , om weder na Bantam te keeren, en

Tyger (gelyk hier voor is gezegt) zich al

het in 't kasteel tot Jakatra nog wat zouden blyven aanzien. En met deze twee

3 dagen bevorens na Ambon op devlugt
hadde begeven, uit vreeze, van niet be-

ter gehandeld te zullen worden, als de

briefjes keerde de gemelte Kiay Poetoe

zwarte Leeuw, die op den 15 December

weder te rug na Bantam, waar op 2 da-

1618 in de Engelze strikken geraakte, en

gen daar aan, nog een ander briefie volg
de, behelzende ten principalen een betuiging van hun verlangen na tydinge, dat

de Koning van Bantam hun het voorge-

kort daar aan ook verbrand is.

De onzen in 't kasteel tot Jakatra, heb¬
bende nu eenige dagen geen tydinge nog
schryven van Bantam bekomen, wisten

stelde, om tot de komste van de Heer

niet wat ze daar van zouden denken, en

Gouverneur Generaal in 't kasteel te mo

zynde ondertusschen met hunne delibera-

gen verblyven, zou hebben ingewilligt

tien over het aan te gaan verbond met den

en ’t welke gaarne bekenden , dat hun veel

Koning; mitsgaders het opstellen der ar-

aangenamer zou wezen, als te moeten af

tikelen, eindelyk op den 11Maart 1619

wagten, het geen de Koning en de En-

klaar en gereed geraakt zoo wierden hun

gelzen, met hunne t'zamengevoegde magten, mogten komen te ondernemen; dog
anders uitvallende, zouden zy zich zulks
mede konnen troosten, met vertrouwen

ten zelven dage, en al weder in handen

dat het zich dan ook nog wel ten besten

zou schikken en toedragen.

van meergemelten Kiay Poetoe (die nu als

de veerman geworden was) twee briefjes
van daar toegebragt , het eene van den
Commandeur Pieter van den Broeke, en
Koopman Kornelis Houbraken, en het
LiI 3

an-
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andere van den Sjahbandar Kiay Agoes
Warga, gedateerd een en twee dagen be¬

Aan Pieter van Ray, en de

vorens: en beide van een wonderlyken en

Raaden in het Fort Jaka-

onverwagten inhoud.

tr.

De gemelte Sjahbandar had, volgens het
voornoemde schryven van van den Broe-

ke, en Houbraken, nog een beter en ligter middel bedagt, om den Koning te vergenoegen, als het gene de gemelte Kiay

vylay Agoes Warga, Sjahbandar in Nader
R Bantam, wenscht u al te zamen zy. voorslag

25

21 nen groet, bedankt u van gelyken voor

van den

Bantamzen

’t gene gy hem geschonken hebt het Sjahbangene gy mede aan Pangerang Ratoe ge-dar.
de onzen in ’t Kasteel tot akatra, op de
21
navolgende wyze had verzogt, voorgedra- zonden hebt, daar voor doet de zelve
gen, en bekend gemaakt, namelyk, dat u mede bedanken) en laat u weten, dat
ze aan hem wilden overgeven het vierde het gene gy aan den Koning alhier door
Kiay Poetoe hebt laten aandienen, goed
part van alle de goederen, en de helft van
Poetoe aan den zelven, uitden

naam van

het geschut, in 't kasteel bevonden wordende ; en dat zoo haast als 'er een Ostagier van ’s Konings-wegen in het kasteel

72

is, te weten, dat, by zoo verre de Ko-

den begeven ('t welk moet verstaan wor-

ning aldaar in 't Fort een Ostagier wilde laten gaan, dat als dan u al te zamen,
uitgezonderd den Kapitein van de Soldaaten, die gy tot Gouverneur van de

den van de Raadspersoonen) latende eenlyk, met het gemeene volk daar binnen

27 Bantam komen zoud, en dat verder ter

blyven den Kapitein van de Soldaten, en
voorts alles in zyn geheel, tot de komste
van onzen schepen. Het andere middel,

laten, en alzoo embarqueren wilt. Ool
dat gy den Koning ondertusschen het

quam, zy hun daar uit, en na Bantam zou-

Soldaten aldaar wilt laten , alhier tot
aankomste van de schepen ’t Fort ver-

door Kiay Warga ontworpen was, dat de vierde part van de goederen, en de helft
onzen vrywillig, buiten contract, en zon- van ’t geschut toeleggen wilt; maar nu
der daar by geschrifte eenige mentie af te
maken,aan den Pangerang Gede (zoo wierd

leert, of steld de Sjahbandar u noch

de gene die de regeering in handen had

eenen, als zynde een tweeden of ligteren weg, vooren, om alles te mogen ten

mede genoemt) een vereering zouden doen

einde maken, en dat gy daar den besten

van dertig duizend realen van agten, en mogt uitkiezen. Hy verhoopt niet, dat

aan Pangerang Ratoe, ofte den jongen gy die beide verwerpen, maar vertrouwt
Koning, de helft van het geschut, onder vastelyk, dat UE. den eenen, om des
Konings gramschap voor te komen, na

verdere te doene verzekering, van het ka

7

steel aan den Koning te zullen overgeven
wanneer eenige onzer schepen, bequaam

73

komen zult. Den tweeden nu, is de-

37

ze, te weten, of gy van zins zyt den

Pangerang voor een geschenk, of vervrywillig toe te leggen de Com¬

om ongemolesteerd, en buiten zwarigheid,

72

mede te konnen vertrekken, daar zouden

2eering,

aangekomen zyn, welk laatste middel door me van 3000oo realen van agten, mits¬
den Sjahbandar voorgesteld, by de Ban- gaders aan Pangerang Ratoe de geregte
tamze vrienden, wel het bequaamste, en helft van al het geschut, en dat gy alvoor de E. Maatschappy het voordeelig- daar in ’t Fort alzoo tot de komste van
ste wierd geoordeeld, ofte zoo van ’t een de schepen gerust zult mogen blyven
en’t ander niet quam, dan zagenze des
woonen, en als dan gehouden zult zyn
Konings gramschap, en voor hun een slegt
niteinde te gemoet. En als het daar op aan
quam, waar men de voornoemde 3oooo.
Spaanze realen zoude van daan halen, men

daar uit te vertrekken, en ’t Fort over

te leveren, en dat gy alhier tot Bantam
27 vry en vrank zult mogen handelen

wandelen, gaan, en komen, zoo als 't
kon, zeiden ze, dezelve ligten uit de Va¬ voor dezen geweest is, ’t welk u aanderlandze schepen Haarlem, en 't Hart, staande, zult gehouden wezen ’t zelve
die haar nog in de Straat Sunda onthiel- te zweeren, en vastelyk belooven na te
den met den Koopman Jacob le Febre 27 komen; en dat by u geen hostiliteit in

van wien zy, nog maar twee dagen verle- Jakatra tegens den nieuwen gestelden Paden, zoodanig een briefje hadden ontfan- ngerang aangeregt zal worden, alzoo digen, als by de copy, die ze nu mede over¬ to Pangerang Temanggong bevreest is,
zonden, zoude konnen blyken: zig voorts zoo eenige moeite tusschen de Hollangedragende aan den bovengemelten brief ders en hem opquam, ook gelyk als den

van de Sjahbandar Kiay Warga, luidende
als volgt.

voorigen geschiet is, daar uit mogt ge-

stooten werden. Hier op verwagt hy
in allerhaast UE. antwoord, hem ver-

obligerende voor ’t gene u zal werden
toegestaan, dat hy zal maken, dat het
u geworden mag. De brenger is Kiay

Poetoe, dien gy zult gelieven te kennen.
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nen. Ady den 9 Maart 1619 in het
37

ze op den eersten F’ebruary hunne vervol¬
gers niet meer vernamen , dan kregen twec
dagen daar aan zoodanig een ruig en hard
Was getekent met Javaanze letteren,
weer, dat het gemelte Fregat Ccilon,
konnende nog zeil voeren, nog de aanKIAY WARGA. rollende holle en verbolgen zee wederstaan, en overzulx de andere schepen niet

Hof van Bantam.

27

Dit schryven van den Bantamzen Sjah-

loopen, alwaar hun ook niet lang daar na

alcatra als toen niet geraden geagt te be-

maar eenlyk een briefje aan den Comman-

weder schielyk opdeden, de gemelte zes
Engelze schepen, alle agter eene der Eilanden ten anker leggende , ’t gene voor

deur van den Brockc, en Koopman Hou-

die van Ceilon een afschuwelyke en droe¬

braken, lieten afgaan, met byvoeging van

vige vertooning was; maar wat raad, zy

antwoorden, zoo dat ze dien zelven dag

het ontworpen, en door alle de Raads-

waren 'er voor, zy moesten’er door; stout

persoonen ondertckende contract met den

toe te zeilen, oordeeldenze beter als te aar-

Koning van Bantam, om door den zel-

zelen, en zoo zetten ze het met hun on-

ven geapprobeerd en geratificeerd te wor-

derzeilen recht op de Engelze vloot aan
even als of zy by de zelve wilden ten an-

den.
Tyding
21

KoaI
le Feleu-

de S41
Sunda

volgen, weder de Straat Sunda moest in-

bandar Riay Warga, is van de onzen tot

Dog laat ons, eer wy van het gelei- en

ter komen, maar wanneer ze daar te mid-

antwoord-briefje den inhoud aanhalen

den in, of onder quamen, maakten ze al-

eens zien hoe hec de Koopman Jacques le

les by wat goed konde doen, en geraakten

l'cbre, met zyne schepen in de Straar Sun-

alzoo, met een sterke voor de wind, in

da zwervende, aldaar heeft konnen stel-

korten tyd een groot stuk weegs heen, en

len en gaande houden. By zyn hier bo-

ook eindelyk, door het vallen van den

ven aangehaald briefje uit het schip Haar- avond, ten eenemaal buiten hun gezicht;
lem aan die van Bantam geschreven, er

zynde wel te gelooven, dat de Engelzen

gedareerd den 23 February en 6 Maart

ons gemeld Fregat van agter het Eiland

1619 verzogt hy ten spoedigsten bericht

ziende aankomen, wanneer het ook al zeer

te mogen werden van den toestand der Engelzen, waar ze zich onthielden, en ofze

naby was, een vaste inbeelding zullen hebben gehad, dat het was een nieuwe en on-

nog niet na de Oostersche quartieren ver-

kundige vogel, die hun van zelve wel zou

trolcken waren, enz en ingevalle zy tot
adsistentie van de Koning van Jalearra al-

zes schepen het de pyne waard agteden,

komen toeviiegen, alzoo geen van alle hun

daar ter Recde maar 3 of 4. schepen mog-

daar om een zeil te reppen, of anker te

ten hebben laten blyven, zeide hy wel
hebben, om onze belegerden aldaar te ko-

lichten, en zoo quain Ceilon nog dezen’t Fregal
dans te ontspringen, al mede de vlugt ne- Ceilon
mende na Ambon; dog het moest voor-ontsnapt

men ontzetten, als zynde op den 21 Fe-

by Jakarra; waar omtrent het mede zeer

geresolveerd te wezen, en ook moed te

de Engelze

vloot, en

bruary nog versterkt geworden met het licht in de klem zou hebben konnen loo-vlugt na
schip de Zeewolf, komende van Suma-

pen, nadien aldaar nog een grooter getal Amben.

tra’s Westkust, en geladen met omtreni
30 lalten peper, maar daar en tegen wat

Engelze schepen waren blyven leggen, of

het Fregat Ceilon 19 dagen bevorens door

kruissen.

En ’t is, of het juist heeft willen we¬

hard, of quaad weer van hem afgeraakt

zen, dat dit al mede geschiet en voorge-

en zedert niet meer vernomen, mitsgaders

vallen is den 2 February 1619, op welken dag, gelyk hier voor staat aangete-

hy le Febre daar door genoodzaakt geworden te continueeren, en zyn verblyf te

kend, de Koning van Jakatra, door die

houden op ’t schip Haarlem van welkers

dan nog een Portugees Fregat, op de reize
verovert hier voor onder dato 5 Fe

van Bantam zynde verraden, uit zyn Ryk
gestooten wierd, en het mede niet veel
scheelde, of wy waren onze Fortresse aldaar glad quyt geweest. Ook moet men
zich insgelyks ten hoogsten verwonderen

bruary 161; staat aangehaald, daar wy nu

hoe de gemelte Koopman Jacques le Febre

nog zullenbyvoegen de nader van hun be¬
komene tyding, namelyk, dat ze bene-

schepen, tet den 6 Maart, als wanneer

aankomste uit het Vaderland in de Straat

Sunda, als mede van ’t Schip 't Hart, en

hem met zulk een kleen getal van 3 of 4

vens het gemelte Fregat Ceilon, nade wa-

zyn jongste bricfje gedateerd is, in de

terplaats geloopen zynde, om hunne zie
ken wat te doen verquikken, en te ver-

Straat Sunda, omtrent de Kust van Su-

verschen, aldaar eerst tydinge kregen, en

Kcizers-Eiland, heeft konnen onthouden,

kort daar aan ook zelve zagen, dat 'er op
hen afquamen zes kloeke Engelze sche-

zonder van de Engelzen met zoo veel sche-

matra, of de bogt van Lampon, en het

pen, als ze ten dien tyde by malkanderen

pen, waar voor ze genoodzaakt waren de hadden, verjaagt, of nader aangerand te
vlugt te nemen, en zoo verre Westwaard zyn.

aan, of Straatwaard uit te loopen, tot dat

Dat die Natie zoo nu en dan met Inlandze
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landze schepen in 't vaarwatergezien was, maakt, namelyk, dat de Officieren, uitdaar is geen twyffel aan te slaan, maar men gezonderd de Kapitein der Soldaten,be¬
zoude ook daar benevens konnen vast stel- reid waren, daar uit te trekken, en hun
len, dat ze zich ’t vertrek van de zelve

na Bantam te begeven, zoo haast als 'er

na de Oostersche quartieren zekerlyk zul-

een Ostagier des Konings zouover en bin-

len hebben ingebeeld, zonder te konnen nen gekomen zyn; dat wierd by hun wel
gelooven, dat de Nederlanders zoo stout

expresselyk ontkend, als hebbende alleen

zouden zyn geweest, om daar zoo lang te

gesprooken van het weder te rug keeren

verblyven, en nog te minder, om dat ze

van den Directeur Hendrik Janszoon, den
groot perykel liepen van die reize niet te Koopman Abraham van Uffelen, en Theozullen gewinnen, gelyk de Koopman Jac- dorus Jemming, die men konde rekenen

ques le Febre ook by zyn gemelte brief- tot Bantam bescheiden te zyn, en nu nog
je schreef, dat de Moesson vast verliep, en in ’t Kasteel verbleven, tot dat alles gehet nu op de knyp aanquam.

heel zoude wezen afgehandeld, zoo dat hy

Dit dan zynde een tusschen stelling, be¬

Kiay Poetoe buiten de waarheid gesproo-

helzende in 't kort een verhaal van ’t avon-

ken, en een verkeerde boodschap overge-

tuurlyk echapperen van ’t Fregat Ceilon

bragt had. Tot Oftagiers hadden zy by

zullen wy wederkeeren tot den brief, die het nevensgaande contract voorgesteld eedoor de onzen tot Jakatra nog dien zelven nen Lakmoeje, en Hinko, of den Sjah-

avond na Bantam wierd afgezonden, en bandar Kiay Maas in der zelve plaatze
waar in zy mede spraken van de voor- dog zoo de Koningdaar toe niet konde beDe Koopman le Fe

bre geordonueert

niet langer

noemde nog zwervende vier schepen, in sluiten, dan zouden zy hun ook konnen
de Straat Sunda, onder het gezag van den te vreden houden met de overzending van
Koopman Jacques le Febre, oordeelende

de Jakatraze gevangens, en voorts alle de

gantsch niet nodig te zyn, den zelven ern-

genen , die tot Bantam niet t'huis hoorden.

stig aan te schryven, dat daar niet langer of aldaar bescheiden waren; en mits dat

in de Straatdiende
Sunda te

rencteten.

te vertoeyen, en zich voor al niet dan ook de overlevering van de beloofde

moeste begeven na Jakatra, of Bantam : goederen by het contract niet zoude geschoon de Engelzen al vertrokken mog- schieden voor de wederkomste van den
ten wezen, op dat de Koning van Bantam Heer Gouverneur Generaal. Nopende de
(wanneer hy het ontworpen en door de overgaande contracten, meenden die van Jaonzen onderteekende contract, mede quam

katra nodig te zullen wezen, dat de zelve

te amplecteren) geen reden mogte vinden

niet alleen by de regeerende Pangerang

te sustineeren, dat de Nederlanders de ge-

indien hy ze approbeerde) wierden gete-

melte schepen bekomen, en aan de hand kend, maar ook tot meerder gerustheid

gekregen hebbende, ook verpligt en ge- en verzekering by den Pangerang Ratoe,
houden waren, in nakoming van dat con- ofte de jonge Koning, en dat dan ook

tract, het kasteel aan hem over te geven :

op de translatie in ’t Maleits, om abuizen

want dat was geenzins de meeninge, maar
wel om het zelve te blyven inhouden tot

voor te komen, wel moeste werden gelet;
dog zoo de meergemelte contracten by hun
de wederkomste van de Heer Gouverneur beide niet wierden aangenomen nog onGeneraal uit de Oostersche quartieren.
dertekend, dan verzogten ze dat hun die
Het gene Kiay Poetoe aan den Koning ten eersten weder mogten toekomen, zynde

van Bantam, van wegen de Nederlanders van inhoud als in’t volgende Hoofdstuk
in het kasteel tot Jakatra had bekend ge- te zien is.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
COntract tusschen den Koning van Bantam en de onzen in 't Fort Djakatra. Ons
Ekasteel tot Djakatra wert Batavia genaamt. En de vier punten mede ider een
naam gegeven. Wederzydsche stilstant van wapenen ongeaccordeert onderhouden. De
onze in ’t Kasteel Batavia bericht, dat de Soesoehoenan bereit was ons te helpen.

Bericht van Bantam, dat de Koning zich met de ontworpen contracten niet wildt
conformeeren. Bantamsen Adel toont zig genegen ons Fort aan te tasten.

Contract
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de ter komste van den voorfz. Gene-

Contract en verbond ge

raal, ofte de schepen, de volkomen helft

maakt tusschen zyne Maje-

van alle het grof geschut, en de steen-

steit, den Koning van Ban-

stukken.

tam, en de gecommitteerden

Item tot verdere vriendschap en ee-

wegen de vereenigde Neder-

nigheid, belooven en zweeren wy ondergesz. den Koning van Bantam,en
de zynen, voor alle geweld der Engelzen en zyne vyanden te bevryden, en,
2

landze Oost-Indische Maat-

27

schappy tegenwoordig in het
Fort op Jakatra.
Contract

77

Erstelyk zal de Koning van Ban-

37

des van nooden zynde, hem in alles te
adsisteren, en tot meerder verzekering

d s Etam gehouden wezen, en hem ver-

tusschen

binden ons, en de onzen, zoo hier tot

ning van37

27

Santam en 3; Jakatra, als tot Bantam in de Logie, te

van dit voorsz. zullen onze vrienden tot

Bantam hun aldaar zoo lang onthouden,

de orzen

bevryden voor alle overlast en geweld

mits dat hun de handel van nu af aan

in't Fort

van de inwoonderen alhier, en tot Ban-

2 vergund zal worden.

Jakatra.

tam, als mede der Engelzen, en niet te

Zullen ook de vrienden Hendrik

gedoogen, nog toe te laten, dat op of
tegen) ons tegenwoordig Fort eenig ver-

Janszen, van Uffelen, en Dirk Lam-

der geschut, 't zy door de Engelzen,
ofinwoonderen van Bantam, en hier

27 bertszoon voor dezen van zyn Majestcit

geplant en gesteld zal worden; maar ter

ste, zoo haast alles volkomentlyk ge-

contrarie alle middelen van overlastte

accordeerd is, na Bantam vervoegen,
op dat alles met meerder sinceriteit en

herwaards gezonden, hun op ’t spoedig-

voorkomen, en ons te zamen (als vo.

27

27

ren gezegt is) voor alle moetwilligen zonder bedrog, nagekomen mag werbeschermen.

77

den.

Ons zal ook alle liberteiten vryheid.

Dit alles hier voornoemd beloove en

17

37

zoo hier, als tot Bantam, vergund wer-

23

den, om opentlyk onzen handel, als

zweere ik Pangerang Aria Rana de

Menggala, by myne Koninglyke waar-

27

heid, en wy gecommitteerden present in

voor dezen, te mogen dryven, en het

27

voordeel van onze Heeren en Meesters

te betragten, latende ondertusschen ons

72 ’t Fort op Jakatra, in allen deele na te
te komen, en te verzorgen, dat alles na-

Fort in esse, zoo als ’t jegenwoordig is;

237 gekomen zal werden. In kennisse der

20
37

en tot meerder verzekering van het

7 waarheid hebben hier van twee van eener

vcorsz., zal ons zyne Majefteit tot on-

inhoud laten schryven, en beide met ei-

derpand, als Ostagiers hier in ons te-

gene handen ondertekend, de eene be17
rustende onder my Koning van Ban-

genwoordig Fort beschikken twee persoonen, te weten, Kiay Nebe, gezegt

Lakmoy, en Hinko Abdul Gafar, of

tam, en de andere onder ons voorsz. gecommitteerden. Aldus gedaan zonder

den Sjahbandar Kijay Agoes Warga in arg of list, in ’t Fort Jakatra den 11
zyn plaats, ter tyd dat dit ons tegen- Maart 1619.
woordig contract in allen deele effect
mag sorteeren, en nagekomen werden.
77

77

77

Hier tegen zullen de gecommitteer-

37 den van dito Fort gehouden wezen
geen Javanen te beschadigen, ofte tegen

de inwoonderen eenige overlast te ge-

bruiken, en ter aankomste van hunnen
Generaal, of eenige van hunne schepen.
waar in hun zonder gevaar van overlast

der Engelzen, ofte anderen, zouden
konnen embarqueren, de voorsz. sterkte te verlaten, en te raseren.

Was getekend,

Pieter van Ray, Jan van Gorcum
Henrik Janszen, A.J. Hulzebos,
Evert Hermanszoon, Abraham van

Uffelen, Jacques Coetely , Abrabam
Strikkat, en Henrik Hermanszoon.

Na het afvaardigen van den bovengemel¬Ons Katen briefen contracten, wierd by den Raad teel

n ’t kasteel tot Jakatra goedgevonden en

verstaan, dat het zelve (als zynde nu ta-

JATAVIA
geucecnt.

melyk versterkt om een harde stoot te kon-

Zal ook der Koning uit vryen wille, en niet in schyn van contract, verLO eerd en toegezonden worden, te weten, zoo haast de voorsz. twee persoo21 nen in ostagie zullen hebben bekomen,

27

27
2
27

’t geregte vierde part van alle de goederen der E. Maatschappy in het Fort
voorsz. berustende, of naar schatting

27 des zelfs, de waarde van dien, als meIV. Deel.

nen uitstaan) voortaan zoude voeren de

naam van BATAVIA; en de vier punten
wierden mede elk een naam toegevoegd

waar van daags 'er aan, den 12 Maart 1619.
de publicatie geschiedde, en dat, volgens
het schryven van den Eerw. Predikant A-¬
driaan Jacobszoon Hulzebos, aan den Commandeur Pieter van den Broeke, tot Ban-

tam, op de navolgende wyze.
Mm m

tot Ja¬

katra werd

Tot
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luid, om de Borgery en Soldaten by mal¬

tad, op de bolwerken en batteryen be-Wedercheiden zynde, een stilstand van wape-zydze stilnen onderhouden, die partyen nog noitstand vrn

kanderen te roepen zynde ’s nagts be-

met malkanderen hadden beslooten, ofte

vorens de naam BATAVIA met witte ver-

Tot tweemaal toe wierden de trommeis
geroerd, en daar onder twee klokken ge-

vapenen ,

ongçac-

cordeerd

we geschreven, of geschilderd boven de

vastgesteld.
Sen 18 Maart 1619, schreven de on-

poort aan de galdery, van het nieuwe huis

zen voor de eerste maal uit het kasteel Ba-

Mauritius, waar voor een kleed was ge

avia, een briefje na Bantam, daar by al-

hangen, ’t welk, na de byeen komste des

leen verzoekende om spoedig bericht van

onderhou-

den.

volks, opgelicht, of afgenomen wezende, den toestand van zaken aldaar, en voornawierd hun de daar over genomen resolutie

mentlyk hoe den Koning het overgezon-

openbaar voorgelezen, mitsgaders de Offi-

den contract quam te bevallen, ofte op te

cieren en alle andere belast, zich in hun-

nemen. En ’s anderen daags, wanneer de

ne geschriften en t'zamenkoutingen, daar

onzen in ’t kasteel verstaan hadden, dat 'er

na te schikken. Dit zoo verrigt zynde,

van Bantam een anderen Pangerang Te-

wierd al terstond op elke punt een nieuw

manggong na Jakatra stond te komen Om
aldaar als Onder-Koning het gebied te

vaandel opgericht, de naam aangeschreven
en ieder vaandel met een kanonschoot ver-

eerd, en daar mede luidden de klokken we-

der op nieuw. Voor de Officieren was,
na de gelegendheid des tyds, een banquet
of collation aangericht, uit de zilvere schalen wierd eens om gedronken, het gemeene volk kreeg een mutsje, en zoo nam deze dag met vrolykheid en vreugde een ein-

voeren, zonden ze nog een nader briefie
mede, om tot hun narigt ten eerften te
konnen weten, wat daar van, en van nog
eenige andere nieuwe tydingen, de waarheid mogte wezen.

Op dezen dag, te weten, den 19 Maari

De onzen
n’t kasteel

1619 liet zich mede wel onverwagt by de
onzen in ’t kasteel Batavia vinden

Jaravia be-

zekerrige dat de

de. Ook quam nu te pas het spreekwoord:

Portugees, genaamd Antoni Visioze, voor- Soesoehoe¬

Eens weelde is aliyd geen armoe. De pun-

gevende van Tsjeribon te komen, en doo

ten of bolwerken van het kasteel Baravia

den Koning aldaar afgezonden te zyn, om

ran bercid
vas ons te

helpen.

waren, of wierden genoemd als volgd.
En de vier
punten me-

de ieder eer
naam ge-

ggent.

de onzen bekend te maken, hoe de Soe

De Zuid-Oost-punt, die aan of om de

soehoenan Mataram te rade geworden was,

cat was gemaakt, West-Vriesland (nu de

zyn Gezanten na Jakatra af te zenden, om
met de Nederlanders aldaar te handelen

Robyn) de Zuid-West-, of land-punt
Geldria (nu de Diamant) de Noord-Oost-,

an vrede en vriendschap, en om de zel-

of zee-punt Zeelandia (nu de Safier) de

ve tegens alle hunne vyanden te bescher-

Noord-West-, of Rivier-punt Hollandi-

men en te hulp te komen, en dat dan ook

nu de Paarl) Hoe dit trommelen, lui-

kort ’er aan zyn Majesteit in persoon, met
nog wel 1000 vaartuigen stond te volgen.

den, en schieten de Javanen in de stad,
zoo die van Bantam, als Jakatra, in de

Dit gaf onder de nieuwe Batavieren zulk

ooren moet geklonken hebben, islicht te

een wonderlyken beweging, dat ze zelve

denken, hoewel ze daar van niet anders

niet wisten hoe ze gewend, of gedrait lagen. De meesten den gemelten Senhor Portugees niet aanziende als een vyand, gelyk

zeiden, als dat de harten van de Nederlan-

ders in 't kasteel nu weder begonnen te
groejen, en groot te worden 't welk des

anderen daags, den 13 Maart 1619 ver-

hy was; maar als uit den hemel gevallen,

haald wierde door den ordinairen markt-

om hun toe te brengen zulk een blyden tyding, en aangenamen boodschap. Ande-

ganger, zynde een Inlander,de welke da-

re waren daar tegen weder bevangen met

gelyx uit het kasteel op de Bazaar ging

zulk een vreeze en zwaarmoedigheid, dat

koopen, het gene de onzen begeerden,

ze den Soesoehoenan met zyn duizend vaar-

of van nooden hadden, ’t gene hem ook

zonder verhindering wierd toegelaten, dog

tuigen wel wenschten duizend mylen van
Java, of in het midden van de Spaanze

daar tegen voeren de Javanen weder on-

zee, en ’t scheen als of ze hem al zagen

bekommerd de Rivier in en uit, 't welk

aankomen, om zich te wreeken over het

hun anders doorde onzen in 't kasteel had

verbranden van zyn stad Japara, door den
Commandeur Arent Maartze, op den 8

konnen worden belet, zoo dat geagt wierd

de eene vriendschap de andere waardig te
zyn; en onderwylen dat de Koning van
Bantam, door veele dreigementen en listi-

ge bedriegeryen, tot zyn voornemen zogt

November 1618, gelyk hier voor staat aangehaald dog eenige weinigen, die nog wat
verder zagen, als de gemeene man, en
hun eigen neus lang was, konden van de-

te geraken thebbende nog onlangs door ze tyding geen ander gevoelen hebben, als
zynen Sjahbandar Kijay Agoes Warga, met dat ze oorspronkelyk afquam van den Ko¬
adsistentie van de onzen aldaar, zulk een ning van Bantam, en dien volgende gevigoureuzen attacque op een somma van houden moest worden voor een loutere list
30000 Spaanze realen, en de helft van ons en bedriegerye, niet alleen gepractiseerd
geschut, laten doen) wierd egter door de tot uitvoering van ’t geen hy mogte hebynzen in 't kasteel, en de Javanen in de ben voorgenomen, maar ook om te weren
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ten , wat de Nederlanders daar van zou

welyk hy met hun had gehandeld, wan-

den zeggen, of gelooven; als mede hoe
danige mesures zy dien aangaande zouden
comen te nemen:; en de ondervinding heeft

neer ze het Fort al aan de Koning van Ja-

catra, en de Engelzen by contract hadden
vergegeven , hy had den gemelten Koning

geleerd, dat deze laatste, hoewel de min-

van Jakatra, zyn broeder, om onzent wil-

te in ’t getal, het ten eersten wel aller-

le uit het Ryk gestooten en het scheen
nem nu tot een verwyten schande te strek-

best, en allernaast hebben geraden.

De gemelte Portugees, Antoni Visioze,
zyn boodschap omtrent de onzen in

ken, dewyl hy moest hooren, zulx gedaan te hebben, ten beste gevalle der gee-

77

nen , die hy nu bevond zoo ondankbaar

Rasteel Batavia hebbende afgelegt, vertrok,

na versoop van 2 of 3 dagen van daar na
Bantam, alwaar hy zeide ’t een en ’t ander

te wezen, en hem, behalven het eisschen

te moeten verrigten , dog met voornemen

zen met hun schriftelyke verbintenisse en

en toezegging van haast te zullen weder

van de gemelte Oftagiers, nog dorsten ver-

contracten aan te gaan, het gene by den
gantschen adel opgenomen en aangezien

keeren, om zich dan voort na Tsjeribon
te begeven, en mede te nemen zoodanige

goederen, als hy de onzen had opgege

vierd, voor een vast teken, dat de onzen
met hen en de verdere Bantammers gantsch

een goed, maar veel eer alles quaads in

ven , dat door den Koning aldaar zouder
vezen geëischt

den zin hadden

p dusdanig een wyze zou de Koning

Van Bantam verscheen op den 23 Maart
nen ons kasteel Batavia eenen Abdul Rahh

zich, voor de gemelte contracten hebben
litgelaten: immer de Sjahbandar Kijay

man zich mede uitgevende voor een

Maas, en anderen, hadden het zoodanig aan

1619 tot Jakatra, en kort daar aan bin-

vriend van de Nederlanders, en nu expres

le onzen van den Broeke en Houbraken

ran den Koning, of regeerende Pange-

rerhaald, en die schreven daar en boven

rang afgezonden om des zelfs eigentlyke

nog van anderen (zoo ze vertrouwden on-

meeninge en gezindheid, aan de onzen by

ze vrienden) verstaan te hebben, dat alle

le Bantamze Grooten over de dagelykze ben Ban-

monde bekend te maken. Ook bragten de
Bantamze vrienden mede twee brieven, ge
dateerd den 18 en 20 dezer, waar van de

eerste, die, om eenig voor of tusschen
val , twee dagen na de ondertekening waopgehouden, by na niet anders quam te

bevatten, als een omstandig verhaal van he
misnoegen des Konings , wanneer hem
vas vertoont den inhoud van het overgeBerigt va
Bantam ,

dat de Ko

ning zie
ner de omt

vorpen
contractei

niet wde
conformice

101.

tamizen

versterking van het kasteel, als mede deAdel

zonden en hier voor geinfereerde con
ract; waar mede hy hem in geenen deele
nad konnen, nog willen conformeeren ;
zich inbeeldende zoo veel weldaden aan de

Nederlanders bewezen te hebben, dat ze
laar door moesten overtuigt wezen var

zyn goed hart en genegentheid, en me
ten van hun eigen ondankbaarheid, dat ze

de onzen aan de Javanen tot Jakatra, op de gen ons
Nederlanders zeer verbitterd waren, en by Fort aan te
den Koning zeer hard aanhielden, dat hy tasten.

nen wilde toelaten het Fort te mogen be¬
vegren hebbende daar toe al bekomen de
toestemming van den Bantamzen Erf-Heer,

of jongen Koning, die nog zoo lang onze vriend was geweest, zulx het maar al

een wierd tegen gehouden door den Ko¬
aing, of regcerende Pangerang Aria Rana
si Menggaia,en die was nog zeer bedugt, dat
iet wel op een bakkelayen vegten mogt aan-

komen, by aldien die voornoemden adel alle

den jongen Koning quamen toe te vallen.

nem niet quamen te betrouwen. Wegen

De onzen dit gehoord hebbende van een

het vierde part van alle de Koopmanschap

ersoon, die ze alleen den vriend noemen,

pen der E. Maatschappy, in 't kasteel be
rustende, ’t welk men hem by contrac

zou konnen voorgekomen worden, en tot

wülde toeleggen daar van begeerde hy by
eschrifte geen mentie gemaakt te hebben,

nadden hem gevraagt, waar mede zulks
antwoord bekomen, daar toe geen ander

middel to zyn, als het afwerpen en sleg-

alzoo het schynen zoude, als of zy zyne

en der bolwerken, of punten van ’t ka-

liefde, affectie en hulpe wilde verkoopen

steel: en als de onzen daar op weder hac
den geantwoord, dat zulx niet zoude ge-

en belooft hebben; daar hiy nogtans niets

lig zoude worden geschonken en vereerd.

daan, nog toegelaten worden, voor de
komste onzer schepen, zoo diende hy (na-

Uit het eisschen van Ostagiers zeide hy nie

nelyk de vriend) daar weder op, dat de

anders begeerde, als ’t geen hem vrywil-

toom

juade bejegening en dreigementen, door zich gene

anders te konnen besluiten, als dat mer

angerang aan dat uitstel geen geloof kon-

hem zogt in 't net te krygen, of te be

le stellen ; dog liet zich eindelyk zoover¬

driegen; en met de zelve Ostagiers, wan-

re uit, dat verklaarde van den jongen Ko¬

neer de Heer Gouverneur Generaal me

ning last te hebben, om over deze zaak

zyn magt zoude weder gekeerd zyn, te
swingen, zonder van al het beloofde iets

met de onzen te spreeken, en waar op de

na te komen. Hy begeerde niet anders al
vriendschap, en dat de onzen hem zouden

raden, stellende hun halzen en leven daar
onder te pand, dat, by aldien de Koning

betrouwen, dewyl zy wisten hoe getrou

le onzen in 't kasteel in vreede wilde la-

Bantamze vrienden mede wat nader toe-
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ten blyven, tot de komste van den Heer

of in de Straat Sunda, tusschen den Koop¬

Gouverneur Generaal, of de schepen, zy

man Jacques le Febre, en de Engelzen,
beide met een gelyk getal van 4 schepen,
waar van zy zoo aanstonds mondelinge ty-

gezamentlyk, nietalleen by geschrifte zouden belooven en zweeren, als dan het Fort

ding hadden bekomen; dog welke Histozekerlyk zouden nakomen, en het welk rie om den draad der brieven op dezen dag

te zullen verlaten; maar dat ze het ook

aan den zoogenaamden vriend tot diverze
reizen verhaald, en voorgehouden zynde,

van Bantam ontfangen, niet te breken, wy

tot na de afhandeling van de zelve, of of

had hy nog ten langen lesten aangenomen
het zelve den Pangerang te zullen voor

het laatste, zullen uitstellen. By het twee-

houden, en ook belooft zyn uitterste best

doen zy een verhaal, hoe het eerste van

te zullen doen, tot het erlangen van een
goeden uitslag. Deze belofte verklaarden

den 18 dito, om de oneenigheid tusschen
de Bantamze Grooten, twee dagen was

de gemelte Bantamze vrienden, van den

opgehouden, en dat dezelve in die tyd al-

Broeke, en Houbraken, gedaan te hebben

le den jongen Koning af, en den reg eeren-

de Bantams-briefje van den 29 Maart 1619

om best wille, uit een goede genegentheid,

de Pangerang Aria Rana di Manggala toe¬

en met een vast vertrouwen, dat die van

gevallen waren, waar door hy in staat was

’t kasteel Batavia, hen dien aangaande niet

geraakt, als zyn eigen Ambassadeur, af te

zouden beschaamd maken, maar zoodanig

zenden den hier voor gemelten Abdul

een schriftelyke verbintenis ten allerspoe

Rabhman, om zyne meeninge by monde

digsten met een expresse praauw over

te konnen verklaren, en wanneer de zelve

zenden, en waar by zy ook oordeelden

daar omtrent wierd gelooft, dan meenden

dat voor eerst tot een geschenk en teken

de Bantamze vrienden, dat alles na wensch

van welmeenendheid behoorden gevoegd
te worden 6 stukken kanon, en een kifl

hun nog twee zaken gerecommandeerd aan

met aooo realen van agten, en zulks te
eer, om dat meergemelte vriend zonder
naam hun in opregtigheid had verklaard

zou komen te gelukken. Wyders waren

die van ’t kasteel over te schryven, te weten , dat ze moesten nalaten het zelve meer

dat alle de Javaanze Grooten, uitgezon-

te versterken, en dat ze om geen meer,d
weder wantrouwen te doen blyken, be-

derd de Pangerang en hy, ons tegen wa
ren, ook was hun door Kijay Maas en

ook een Nederlander zouden laten mede

Abdul Rahhman, uit des Konings naam

gaan : en dat ook met de inwoonders van

nevens de ordinaire inlandze markt-ganger

aangezegt, indien wy ons aan zyne vriend-

Jakatra zoo redelyk mogte werden gehan-

schap geiegen lieten, dat dan moesten ophouden van het kasteel te versterken, en de
Jakatraze Javanen, zyne onderdanen zoo-

deld, als zy verklaarden, dat nu met hun
tot Bantam quam te geschieden. En ein-

danig te bejegenen, als ze aan hem hadden

zen, voornemens zynde om een huis tot Ja-

geklaagt : by begeerde nog part nog deel
aan onze goederen,

en zoude het geen

delyk maakten zy bekend, hoe de Enges¬
katra te bouwen, aan den Koning, om

daar toe licentie te bekomen; een treffely-

hem wierd vereerd, in dank aannemen;

ke schenkagie hadden gedaan, gedragende

en tot een besluit, verzogten de gemelte

zich verder aan hunnen ingessoten, en hier

Bantamze vrienden, dat die van ’t kasteel

op het boven aangehaalde, als in alle billykheid bestaande, wel geliefden te letten,
en te considereren, dat het zoude strekken,
niet alleen tot welstand van Bantam, maar

boven aangehaalden brief van den 18 Maart

1619.

Dezen dag wierd de onzen in 't kasteel
Batavia nog een derde briefje van Bantam
toegebragt, gedateerd den 21 Maart 1619.

ook tot behoud van hun zelve, en zoo veel

waar by de vrienden aldaar zeggen, niet te

goederen der E. Maatschappy, als mede

willen twyffelen, of de redelyke conditien, in hun voorig schryven gemeld,

tot vermeerdering en vaststelling van des

Konings genegendheid, behalven de apparentie, dat de Engelzen daar door wel

zouden nagekomen worden, dewyl zy het
nu zoo verre hadden gebragt, dat 'er stil-

uit Bantam zouden konnen geraken, en

stand van wapenen was, tot de komste

hier mede besluiten dezen hunnen brief van
den 18 Maart 1619, daar nog agter aan

van den Heer Gouverneur Generaal Koen,
zynde dit briefje overgebragt door zekeren

gevoegd was een toezegging, dat ze de
schriftelyke contracten, die de Koning
verworpen, en niet aangenomen had, met

Louis Jappanees, met zyn eigen vaartuig,

dat hy nol provisien had geladen, om de
zelve aan de onzen in 't kasteel te verkoo¬

de eerste zekere gelegendheid weder zou- pen, en waar toe hy ook aan hun wierd

den te rug zenden, als mede een korte be¬

gerecommandeerd.

kendmaking van ’t voorgevallene ter zee,
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Ntmoeting ter zee tusschen den Koopman le Febre, en de Engelzen. Waar in de

onzen to-kort schieten, en al mede na Ambon loopen. De Bantamze Gezant ver-

trekt onverrichter zake. Die van ’t Kasteel Batavia schryven met den zelven aan de

vrienden tot Bantam. Des Konings handelingen zeer verdagt gehouden. Drie Engelzen door de Javanen doot geslagen. Die van t Kasteel Batavia zyn van voornemen met den Soesoehoenan in verbond te treden. Een nieuwe gezaghebber en tweede

komt van Bantam voor Jakatra. Briefje in ’t Kasteel Batavia van de Bantamze
vrienden. Des Konings voornemen om Jakatra te versterken, en een Fort tegen het

onze op te wergen. De onzen in 't Kasteel Batavia bekent gemaakt het misnoegen

over ons wantrouwen. Gesprek tusscken Kiay Lacmoy en David Dirkszoon.

At de Koning, of regeerende Pa-

hadden afgevaardigd, en dat daar tegen

Dngerang van Bantam zyn wel ge-

stoffeerde winkel van geveinstheid.

de Koopman Jacques le Febre, zich inbeeldende, dat de Engelzen methun mee-

valschheid, list, bedrog, enz. zoo net op
geschikt, en met een getragt heeft zyn ge
pleegde verradery aan den Koning van Ja-

ste magt innewaard aan, ofte na de Oo-

stersche quartieren vertrokken, en nu niet
meer zoo sterk, of ontzaggelyk waren,

katra op reekening van de Nederlanders met zyn vier schepen wat nader by, en tot
te doen overdragen, is zoo zeer niet tever- omtrent het Eiland Dwars in de Weggewonderen als dat de meergemelte Bantam-

komen was, in meeninge om het tot op

ze vrienden van den Broeke, en Houbra-

de Reede van Bantam voort te zetten. En

ken , zich niet hebben geschroomd omtrent een belofte, waar toe ze onbevoegd

dus gebeurde het, dat op den 10 Maart
1619, deze tweemaal vier schepen eerst

malkanderen zagen, en daar na wat nader
geven, gelyk hier boven gezegt is, dat by quamen, als wanneer omtrent de wewaren, zoodanig een vaste verzekering te

ze als onvoorzigtige waaghalzen niet alleen

derzydze begroeting met donderende stem-

zoo ligt en vaardig hebben gedaan, maar men, uit yzere en metale keelen, onder
ook die van ’t kasteel Batavia gezogt in een

het tockaatzen van veele barde en onver-

gevoelen te brengen, dat ze zich op den zettelyke ballen, een wyle tyds zoo onbegemelten Koning van Banram zouden mo
gen betrouwen, en dat daar aan, als mede aan het overzenden van een aanzienly-

zuisd wierd gehandeld, dat er de stukken

van in de loop bleven : want ons schip het

Hart, verloor zyn boegspriet, en de an- Waar in de

ke schenkagie, hun geheele behoudenis, en dere drie (hoewel le Febre, als mede deonzen

te

kort schie’t geheel welvaren der E. Maatschappy ge- andere Opperhoofden, en al het verder
ten.
volk,
hun
mannelyk
droegen)
waren
zoo
legen lag; gelyk ze by gemelte hun drie
jongste brieven (waar uit wy, als mede danig begroet, dat ze moesten afwyken,
uit alle andere, doorgaans hun ergen woor- en niet geraden vonden het nog eens te
den hebben gebruikt, hoewel daar toe wel hervatten, alzoo de Engelze schepen, in

eigentlyker te vinden waren) niet duister-

vergelyking van de onzen, vry groot en

lyx te kennen geven.

klock, en gevolgelyk van een zwaarder

Dog die van ’t kasteel Batavia konden monture waren, zynde wel te denken,dat ze
daar door evenwel hun wantrouwen niet in deze ontmoeting, al mede hun bekomst
afleggen , nog ook van den boven gemel

gekregen, en niet misgeloopen zullen heb-

ten Abdul Rahhman, dieeen Gezant wierd

ben, om dat ze de onzen zoo gemakkelyk

genoemd, andere gedagten krygen, dan
dat hy was een volstrekte Spion, om, na

lieten ssippen, en niet verder quamen te
vervolgen, stellende hun weg weder na

dat alles had onderzogt en afgezien , wat Bantam, en aldaar hun vermaak nemende
hem mogelyk zoude wezen, daar van aan met roemen en zwetzen, over hun bevog¬
zyn meester, den Koning, berigt en rap. ten overwinning, en dat ze nu de Neder-

Ontmoeting ter
zee, tusschen den

Koopman

le Febre,
en de En

gelzen.

derlanders ten eenemaal verjaagt, en uit de
poet te doen.
Om nu te komen tot het voorgevallen zee geslagen hadden; dog de onzen die
ter zee, waar van hier voor een weinig is zagen het daar en tegen aan voor een by-

aangeroerd, en daar mede dezen dag te be-

zondere bestiering van den hemel, en dank-

sluiten, diend voor af geweten, dat de ten den goeden God, dat geen van de sche-

Engelzen tot Bantam, verstaan hebbende, pen der E. Maatschappy zederd het begin
hoe nog eenige van onze schepen in de van dit loopende jaar, of het vertrek van
Straat Sunda bleven zwerven, daar op den den Heer Gouverneur Generaal Koen, in

6 dezer, vier van hunne kloekste schepen handen van de Engelzen waren komen te
Mmm 3

ver-

V

T
A
B
462
vervallen, en dat dien volgende de gele-

ne van daar ontfangen van dato 18, 20,

dene schade, ten principalen maar bestond

en 21 dezer.

’s

De inhoud bestond ten principalen daar Die van 't

in 2413874 ponden peper, die met het
oude en afgevaren jacht Delf waren verbrand; zynde het schip de zwarte Leeuw

in, datze als nog genegen en bereit ble

casteel Ba¬

avia schry-

ven tot nakoming van het overgezondene ven

niet

contract, mits tot hunne verzekering in 't den zelven
kasteel Batavia bekomende de geeischte ofaan de

al bevoorens door hun aangesnoerd.

En al medt

Op wat dag het geweest zy, dat de Koop-

na Ambon

man Jacques le Febre met de hier boven

oppen.

1

gemelte vier schepen, Haarlem, het Hart

wel andere suffisante Ostagiers often min rienden
or Santam.
sten de vervoerde Jakatraze gevangens, en

de Zeewolf, en het Portugees jagt uit de alle de verdere Nederlanders, die tot BanStraat Sunda de reize na Ambon heeft tam niet bescheiden waren; dog doorden
aangevangen, daar van word geen aante-

Koning aldaar nog wierden aangehouden:

kening gevonden; dog het is zeker, dat
het geschiet zy tusschen den 10en 18 Maart

dat ze, zoo haast als het gemelte contract

1619, en dat hy aldaar behouden is aan-

ondertckend wezen, ook het werken en

gekomen den 18 April daar aan volgende,

’t versterken aan ’t kasteel zouden nala-

en zulx vry later, als de hier bovengenoemde jagten Ceilon, en de Tyger, die

ten; maar buiten dat, of eerder niet, om

zich ook wat vroeger derwaards op de

niet nalatig omtrent hun pligt, en tegen
alle te dugten overlast te beter bevryt te

vlugt hadden begeven, hebbende le Fe-

wezen, als naaulyx wetende, wat ze van

bre wel getragt met zyn vier schepen de

des een, en des anderens gedoente zouden

Reede voor Jakatra en passant aan te gie
ren, en de onzen aldaar met raad en daad
te helpen: maar geen kans ziende tegen
tien Engelze schepen, die op hen afquamen, moest hy zulx nalaten, en mede,
om hun te ontzeilen, alles by zetten wat

denken, en of het met hun wel, of qualyk wierd gemeend, nadien niet alleen door

De hier boven genoemde Abdul Rahh-

Bantamze
Cenaut
vertrekt

cureetigier

de Javanen, in en buiten de stad, zoo aan

hunne bolwerken, als batteryen nog dagelyx zeer yverig wierd gearbeid, maar

dat ook de Engelzen, met hunne sche-

pen voor Jakatra leggende , van meening,
en misschien ook al bezig waren weder

goed konde doen.

xeken.

door den Koning zoude geadvoueerd en

man, die van zyn Ambassadeurs ampt

kanon en buskruit aan land te brengen,

geen andere blyk of bewys had mede ge-

daar ze in ’t begin van de jongst voorgaan-

bragt, als dat hy door de Bantamze vrien-

de maand February onze hulpe van noo-

den van den Broeke, en Houbraken, in

den hadden, en byna geen raad wisten,

hun brief van den 20 Maart 1619 zooda-

om het van land aan boord te krygen.
Dat de Bantamze of Jakatraze Javanen

nig was genoemd, vertrok den 25 dito
weder na Bantam, hebbende met de Ne-

volgens hunne gedaane klagten, door die

derlanders in 't kasteel Batavia niet nazyn

van ’t kasteel Batavia, niet wel bejegend,

zin konnen te regt raken, dewyl ze niet

gescholden, of qualyk gehandeld zouden

veel werks quamen te maken van zyn gedane betuigingen en verzekeringen, dat de

zyn, dat verklaarden ze niet te weten, nog
ook niet te konnen gelooven, en zulx niet

Koning van Bantam zeer edelmoedig, op-

hooger te konnen aannemen, als vooreen

regt, en dat hun ten hoogsten geneger
was, niet het minste by contract van de

daar op doen ze cen verzoek aan de Ban-

goederen der E. Maatschappy begeerende,
maar dat hy evenwel met dankbaarheid,

braken, dat het van hun believen mogte

verdichtzel en opgeraapte onwaaarheid,; en

tamze vrienden van den Broeke, en Hou-

en een goed hart zou aannemen, het geen

wezen, al het bovenstaande met den Ko-

hem vrywillig, en uit eigen beweging

ning, op het allerbeleertste, en vriende-

wierd vereerd. En hoewel daar uit ge-

lykste, te verhandelen, en den zelven te

noegzaam konde begrepen worden,

tot

wat einde Abdul Rahhman was afgezon-

bidden, dat hy dog tegen de Nederlanders zoo in het kasteel Batavia, als tot Ban-

den, en dat zyn meesters gedagten nog al

tam, geen overlast wilde plegen, of toe-

bleven speelen op de voorsz. 30000 ryx-

laten, onder belofte, dat zulx door den

daalders, waren die van het kasteel zoo

dom, plomp, en onbeleeft, dat ze naalie-

Heer Gouverneur Generaal zoude erkend,
en niet onbeloont gelaten worden zonder

ten aan den Koning te geven de gelegent-

te vergeten, om daar benevens, wegens het

heid, om door het aannemen van zooda-

niet zenden van geld en geschut tot een

nig een vrywillig geschenk te konnen be¬

geschenk, hunre eerbiedige excuse te doen,

toonen, dat hy de goetheid had van het

dewyl het eerste alle met het jagt de Ty-

aan te nemen, en dankbaar was; zulx de

ger na Ambon was gezonden, en het andere tot digen gebruik en hoognodige de-

meergemelte Abdul Rahhman, met zyn

eigen vaartuig, niet veel zwaarder of ryker als hy gekomen was, weder te rug

fensie niet konde worden gemist.

keerde van de onzen, eenlyk mede nemen-

mede een byzonder briefje aan den Com-nings hae-

de, om aan de Bantamze vrienden te be-

mandeur Pieter van den Broeke afzond,

stellen een brief tot antwoord op den hun-

schreef daar by, nopende de meergemelte aag ge-

De Kapitein Jan van Gorcum, die nu Desko¬
delingen

vry- houden.
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vrywillige geschenken aan den Koning,
van gevoelen te zyn; dat wy hem te ge
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groote meenigte volk uit de Molukkos :

waar mede zy hoope hadden nog eens re-

lyk met het geschut ook een roede zouden
in de hand geven, om ’er ons zelf mede te
slaan, en dat het geld hem zeer wel zoude
te pas komen, om mede te corrumperen
de genen, die tot ons nog eeniger mater

venge te zullen mogen nemen, over het

geen hen van hunne vyanden was aangedaan.

Des anderen daags, den 3 April 1615

tweede

te betalen, en des te gewilliger te maken
de Javaanze arbeidsluiden, en Soldaten

voor op den 19 Maart iets staat aangehaald

komt van

nevens dien een Kiay Nebe, Alias Lac- Bantam

die hy tegens ons zoude komen te gebrui-

moy, de eerste, om aldaar uit de naam,

ken. Ook zeide hy het niet wel ten besten

of van wegen den Koning van Bantam het

te konnen inschikken, dat de Koning de

opperste gezag en gebied te voeren, en de

ander, om hem daar in, als tweede, en

geerde bevesligt te hebben, zonder daar
tegen aan ons de minste verzekering te

Sjahbandar, behulpzaam te zyn. Van hun
nieuwe medegebragte ordres had de ordi¬
naire marktganger van ’t kasteel gehoort,
dat onder de Javanen in de stad, op een

wonderlyke wyze wierd gesprooken, dog
zoo tegenstrydig en verwart, dat 'er niet

als zynde het kasteel redelyk wel versterkt,

de Javaniet

zekers uit te besluiten, of van na te ver-

Des avonds kregen de onzen tydinge,

Drie En
gelzen door

tellen was: en onzen namen het een en ’t

dat ’er omtrent de Rivier van Anke door
de

Jakatraze Javanen, drie Engelzen van

de genen,

anders als toen in nog te minder agting,

die aldaar wat de pypen gesteld

om dat hen ten zelven dage een briefie vanEen briefie

en te veel de meester gespeelt hadden, waren dood geslagen, of anders met krissen
en pieken om ’t leven gebragt.

Kasteel Ba

op Jakatra.

beloften, die wy deden, met eede be

en het volk ongemeen vol moed.

Die van

ber en

Pangerang Temanggong, waar van hie

willen doen; dog hy had die inbeelding,

gen.

gezagheb-

genegen mogten wezen, of ook om mede

dat de meeste zwarigheid nu al over was ;

dood gesa

Een nieuw

quam van Bantam tot Jakatra de nieuwe

’s Daags daar aan den 26 Maart 1619

in ’t Ka-

Bantam wierd toegebragt, getekend der steel bara¬

29 Maart 1619, waar in ze van al die loo via van de

pende, of vliegende gerugten, niet hetBantamze
minste vonden aangehaald.

vrienden.

wierd door die van ’t kasteel Batavia nog

De vrienden aldaar bleven nog al by

een nader briefje na Bantam afgevaardigd,

hun ouden zang, van te moeten cphou-

niemCn

en daar by aan de vrienden aldaar bekend

den met ons verder te versterken, dewyl

mei den

gemaakt, het geen ze gisteren hadden na-

de Koning of Pangerang had toegestaan

Socsochoc

gelaten, uit bedenking en vreeze, dat hun

en belooft, stilstand van wapen, onder

prief wel in vreemde handen mogte ko-

conditie, dat het kasteel aan hem, op de

tav1 2y1
Van VOOr

an invCr

bond te
treden.

men te vervallen, namentlyk de bekomen

komste van den Heer Gouverneur Gene-

tyding van Tsjerbon, dat de Soesoehoe¬
nan Mataram zyn Gezanten aan de Ne-

raal zou moeten overgeven, en daar bene-

vens geschonken worden de helft van het
geschut, stellende het vierde part van het

derlanders in 't kasteel tot Jakcatra afzen-

soon volgen zoudc, en dat ze metde Gezanten, die alle dagen verwagt wierden,

goed ter discretie van gemelte zyn Ed. En
nadien het kasteel nu redelyk sterk was,
waren de gemelte Bantamze vrienden van

wel gezind waren om in accoord en goe-

gevoelen, dat het verder werken en ver-

de aliantie te treden; en ’t welk ook de

sterken, buiten zwarigheid, wel konde

den, en kort daar aan ook zelve in per-

worden nagelaten, om dat men ook voor
genegen waren des Konings van Bantams de Engelzen nu niet meer behoefde bevreest te wezen, alzoo de zelve gantsch
begeerte, in alles bestipt in te willigen. De
Portugees Antonio Visiose, de welke de niet wierden geagt, en by den Koning
neel uit hadden: en wat aanging de gegemelte tyding van des Soesoehoenans in-

oorzaak was, dat ze niet al te haastig nog

tentie den 19Maart 1619 had overgebragt,

eischte Ostagiers, zy verklaarden verwon-

en den laatsten der zelver maand van Ban-

derd te zyn, dat men daar op nog konde

tam weder te rug tot Jakatra by de onzen

blyven staan, alzoo de Koning niet anders

in 't kasteel gekomen was, begafzich den

begeerde, als vreede en vriendschap; maar

2 April op de reize na Tsjeribon, van de

nog minder konden zy begrypen, dat die

onzen aan den Koning aldaar mede ne
mende eenige goederen tot een geschenk,

schreven, van meeninge te zyn, om met

van ’t kasteel Batavia aan hun hadden ge-

benevens een kleen briofje, waar by de ge-

onzen vyand, den Soesoehoenan Mataram,

ringheid van de zelve, alzoo, het geene

in accoord en alliantie te treden , het

gemelte Visiose had geëischt, niet te be¬
komen was geweest, wierd geëxcuseerd

gewigt, wat nader overwogen mogte wor

En wyders aan den Koning bekend ge-

den, namentlyk wat nadeel uitzoodanig

maakt, dat ze hun in ’t kasteel nu bevon-

een verbintenisse zoude konnen voortko-

den in staat, om het zelve wel te bewa-

men, en tot wat einde de Heeren Mee-

ren, en goede tegenstand te konnen doen,
verwagtende boven dien eerlang nog een

sters Bantam zoo hoog waren aanbeveelende: voor hun advys daar nog byvoe-

navale magt der E. Maatschappy, en een

gende, dat men zich ten dienste van de

welk zy verzogten, dat als een punt van

E. Maat-

V.

I

A ’s

T
B
464
E. Maatschappy meer moest gelegen la-

konde besluiten, als dat hy van de Neder-

ten aan de vriendschap van den Koning

landers, voor al het goed en de vriendschap aan hem bewezen, nog eindelyk met

van Bantam, als aan die van den Soesoe-

hoenan Mataram, zoo hadden de Bantamze vrienden na hunne meeninge, by dit hun
briefje de baan van den Koning, die hem
genoegzaam gevangen hield, weder schoon
gemaakt, en ook met reden bevestigt de sentiment, dat men zyne gedaane belofter

moest gelooven, en op hem betrouwen
zonder voor de Engelzen bedugt te zyn:

ondeugt en quaad, zoude worden beloont;
zoo dat nu genoodzaakt geworden was,
mede op zyn hoede te wezen, zich in staat
van defensie te stellen, en tot dien einde,

niet alleen de stad Jakatra te versterken,

maar ook aan de Pabean, of het Tolhuis
tegen over ons kasteel een bolwerk te maken; om het welk te bevorderen, hy dan

dat men de versterking van ’t kasteel met ook goed gevonden had, benevens den

gerustheid konde nalaten, en dat men geen
Ostagiers van noden had, alzoo des Ko-

nings oogmerk alleen was, strekkende na
rust, vrede, en yriendschap; maar die van
’t kasteel Batavia, konden zich dien aangaande zoo licht niet laten overreden, en

bleven nog al by hun voorig gevoelen

Pangerang Temanggong, in der yl af te
zenden Kiay Nebe, alias Lacmoy, hier
boven genoemd, ’t welk hy de Bantamze
vrienden belastte aan die van ’t kasteel Ba-

tavia bekend te maken , op dat ze, het gene hy tot zyn defensie en verzekeringe

mogte laten maken, met goede oogen zou-

dat de Koning behoorde te largeren, en

den believen aan te zien, zonder dien aan-

hun toe te zenden, alle de Nederlanders

gaande eenig quaad nadenken te hebben

die tot Bantam niet bescheiden waren, en

alzoo het niet zoude geschieden tot hun

egter nog wierden aangehouden, daar onder mede begrepen, die van het schip de
zwarte Leeuw, uitmakende een getal van

van den Soesoehoenan Mataram.

nadeel, maar meest zag op de overkomste

Ook had den gemelte Lakmoy voor

omtrent 70 persoonen, of anders, dat de

zyn vertrek na Jakatra, de Bantamze

Koning over en in ’t kasteel moeste zen-

vrienden verzekering gedaan, dat de Ko-

den, de twee geëischte Javaanze Ostagiers.

ning of groote Pangerang, met de Ne-

ten einde zy mede eenige verzekering mog-

derlanders niets quaads in den zin hadde

ten hebben, dat de geene, die tot Bantan

maar by aldien de zelve dat anders quamen

stonden te verblyven, te eeniger tyd geer

te begrypen, en hem in zyn voornemen
wilden beletten, dan mogten ze wel den-

leed quam te geschieden, en dat ook door
de Jakatraze Javanen , nu des Konings on

ken, dat zy lang genoeg geleeft hadden
want hem geen middelen zouden ontbrenadeel van hun, ofte het kasteel, zoude ken, om zoo wel die van ’t kasteel Bataworden ondernomen, ofte aangevangen via, als de gene, die hy tot Bantam in
zyn handen had, uit zyn land en Koninkzonder alles zoo te laten aankomen, op de
ryk te stooten, alzoo de begonnen oorlog
mondelinge belofte van den Koning, er
derdanen, als mede de Engelzen, niets tot

die hy ook meermalen, door de tweede,

met de Javanen onverzoenelyk zoude we-

en derde hand, aan de lichtgeloovige Ban-

zen. En dit zyn de eigen woorden van

tamze vrienden, had laten doen: invoe

de Bantamze vrienden, die nog daaren bo-

gen die van het kasteel Batavia het schryven van de Bantamze vrienden zoodanig

ken, dat die werken opgemaakt zouden

niet konden begrypen, nog aannemen, dat
ze hun daar op zouden hebben mogen ver-

neur Generaal mede iets quaads tegen den

ven verklaarden, wel te konnen bemer-

worden, om te zien of den Ed. HeerGouver-

laten, of eeniger maten na schikken, en

Koning van Bantam in den zin had, dog

zulx kondenze nog minder doen, ten op-

daar aan meenden zy, behoefde men zich

zichte van twee nadere brieven, hun des

niet eens te stooten, nog beschroomt te

anderen daags, den 4 April 1619, van

wezen , om stil te zitten, en’t volk niet

daar toegebragt, beide gedateerd den 2 di-

in ’t werk te houden, alzoo zy voor de-

to, de een des morgens, en de ander de

zen verstaan hadden, dat het kasteel nu

bestand genoeg was, om het geweld der
drukken en ongemakkelyken dag moeten Javanen te konnen wederstaan. De Koxcete
hebben gehad, als zynde ook volgens ge- ning had zich ook getoont zeer te onvremen of
melde hun schryven ’s nagts bevorens den de te zyn over het agter blyven van den
Jakatrat
Directeur Hendrik Janszen, en den Koopeersten April by den Koning ontboden,
versterken,
Des Ko

avonds, zoo dat die van Bantam, al een

Bin99

en een Fort en met den zelven wegens verscheide zategens het

onze op te

wergen.

man Abraham van Uffelen, welkers we-

ken in gesprek geweest, dog wel byzon- der te rug- of overkomste hem (na het
gevoelen der Bantamze vrienden) groot
derlyk over de afkomst van den Soesoehoenan Mataram, waar voor hy zig geliet genoegen, mitsgaders een beter vertrouzeer bedugt te zyn, en zoo mede, dat die wen, zoude toebrengen, en dewyl hy nu
van ’t kasteel Batavia, als dan met den zel¬ volgens zyne gedane beloften, hen met
ven tegen hem zouden aanspannen, nadien vrede latende, daar door oogenschynelyk
uit het daaglyx versterken van ’t zelve, met quam te betoonen, de onzen genegen te

alle de Bantamze Grooten, niet anders

wezen, hen ook bewyzende alle voorregt
cn
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en vriendschap, moest men hem niet tot gerd, en over verstoord te wezen, endat
een vyand maken, 't welk ook al voor

niet zouden konnen nalaten, eendierge

lange geweest was de raad van den boven-

lyk kasteel daar tegen aan te maken, als

gemelten Kiay Laemoy, die nu volgens
hun zeggen, niet weinig in de klem was,
zoc wegens gemelten Hendrik Janszen, en
van Uffelen, als over de continueerende

versterking van het kasteel, alzoo zig zelven voor de Nederlanders, en hun goede

meening by den Koning verbonden, en
als borge gesteld hebbende, nu dagelyx
daar over een schamper verwyt moest hoo-

bedugt zynde voor verradery, dewyl ze
(volgens het zeggen van de Pangerang Te
manggong tyding bekomen hadden, dat
de Soesoehoenan Mataram zyn volk be¬
staande in 40 of soooo man, hebbende af-

gescheept, ook al opkomende weg was
benevens den Koning van Tsjeribon, die

hy tot zyn Kapitein Generaal, of VeldHeer had aangesteld.
Gesprek
Wyders schreef David Dirkszoon dar

ren, en naaulyx wist, wat hy meer tot
tusschen
hun en zyne verschooning zou in brengen. by dezen aangaande met den gemelten Klay Kiay LacEn wat nu verder aanging de bekomen Lacmoy, in een byzonder gesprek ge-moy en
raakt zynde, hem door den zelver c¬

vraagt was, wat hy dagt van het voor 4

de Bantamze vrienden stelden vast, dat

nomen opwerpen van een Fort tegen het

van zoodanig een lichtvaardige onderne-

onze aan, en of wy zulx, zonder eenig

ming, niet alleen dependeerde hun aller

gevolg daar tegen te maken, wel zouden
toelaten, als mede, of wy onze nieuwge-

leven, maar ook het welvaren van de E-

Maatschappy , daarom verzogten ze aan
die van ’t kasteel Batavia , dat ze zig zel-

steel Bara
via beken

gemaakt
het mis
neeegent

over ons
wantrou
wen.

Dickszoon.

maakte werken aan het kasteel wel zou-

den willen afbreken, latende het andere
staan tot de wederkomste van den Heer

den vergeten, maar te gedenken aan het

Gouverneur Generaal ; en op welke twee

nog zoo onlangs voorgevallene tot Japara

vragen hy David Dirkszoon had geantwoord, dat het zaken waren, diezynver-

daar benevens ook onderscheidende, dat

in’t ka

¬

ven daar omtrent dog zoo verre niet wil-

en hoe de onzen aldaar waren onthaald

De onzen

David

tydinge van den Soesoehoenan Mataram,

en om met den zelven in verbond te treden ;

stand te boven gingen, en hy ook niet

ons aan de vriendschap van Bantam veel

sonde weten, wat de Gezaghebbers zou-

meer gelegen was, als aan die van Mataram , dog ingevalle de onzen in 't kasteel

den willen doen, of laten; maar door 't

hart aandringen van Kiay Lacmoy, om

Batavia cen ander voornemen mogten heb¬

te zeggen welk van berde, na zyn gevoe-

ben, en niet wilden nalaten zich nog meer

len, het ligtste te verkrygen zou weaen,

te versterken, protesteerden zy wegens de

had hy verklaard van gevoelen te zyn

E. Maatschappy van schade en ongelyk

dat wanneer het een of het ander moeste

't welk de zelve, en hen daarom zoude

geschieden, als dan het afbreken van het

worden aangedaan; en nadien de Koning

nieuw werk eerder toegelaten zoude wor

ook had begeert, dat 'er een Nederlander

den, dan het maken van een Fort tegen

voorzien met papier, pennen, en inkt, be
nevens Riay Lacmoy na Jakatra zou ver-

het onze aan

trekken (’t gene de Bantamze vrienden

zeer verstoord over het agter blyven van

meenden dat geschiede, om alle quaad na-

den Directeur Henrik Janszen, en dat de

denken , aan beide zyden voor te komen
hadden zy daar toe aangesteld, eenen Da

hem in de stad te komen, om met mal-

vid Dirkszoon, biddende, ingevalle hen

kanderen mondeling te konnen spreken,

door den Pangerang Temanggong iets be¬
last wierd te schryven, dat het antwoord

als zynde zeer wel envaren in de Maleitze

daar op dog mogte geschieden in alle heus-

niet veel geleert, nog vergeten te hebben,

heid, en door dezen David Dirkszoon

met byvoeging, hoe hem op zyn vertrek

De Pangerang Temanggong was ook

zelve nu nog niet wierd betrouwt, by

taal, daar van David Dirkszoon bekende

die gisteren met Kiay Lacmoy tot Jakatra

van Bantam, wel duidelyk was gezegt,

was gekomen, mitsgaders al terstond aan

dat hy zelve de brieven aan de onzen in't

’t werk gesteld scheen te zyn
Ook ontsongen de onzen in het kastee
op heden mede een briefje, waar by hy
hun bekend maakte het misnoegen van

kasteel zoude brengen, dog bevond nu dat

den gemelten Pangerang Temanggong, en

gene, die hy voorden Pangerang, en Kiay

hem zoo veel niet wierd toebetrouwt, zulx

hy het oordeelde noodzakelyk te wezen
dat 'er met de antwoord-brieven, op de

den gantschen Javaanzen Adel, over het Lacmoy, zoude komen te schryven, een
quaad vertrouwen dat wy op hen hadden. persoon na de stad gezonden wierd, die
niet tegenstaande (volgens hun eigen zeg bequaam en taalkundig was, om geen misgen) de Koning van Bantam ons zoo veele
slagen te begaan.
blyken van zyn genegentheid quam te be¬

toonen; dog wy ter contrarie geen ander
als van wantrouwen en vyandschap,door
het dagelyx versterken van ’t kasteel, daar

ze dan ook hadden verklaard zeer in geerIV. Deel.
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Anslag der Javanen op t Fort neemt geen voortgang, en werd aan de onzen te Ban¬

EX tom bekend gemaakt. Wantrouwen van den Pangerang Temanggong, en ’t voornemen binnen 't kasteel ten opzicht van den Soesoehoenan. Briefje van David Dirkszoon in ’t kasteel ontfangen. Bericht wegens de opbouwing van ’t nieuw Javaans Fort.
Aanmerkingen der onzen hier omtrent. Die besluiten 's vyands werken te verwoesten.

Dat goeden voorigang neemt. Schade aan wederzyden. Verschooning daar over by

een brief aan den Pangerang Temanggong. Gesprek tusschen den zelven en onzen briefdrager. Bericht dat de Javaanze Grooten ever dit voorval verbaast schenen. Die
ontrent den Koning deze zaak zouden tragten te verschoonen. Bericht daar op aan de
Bantamze vrienden. De Javanen laten in de stad een wit vréde-vaandel waejen.
Beleeft gedrag des Pangerangs 'er op-En van Kiay Lacmoy. Die de onzen raad,

zich by den Koning zelf schriftelyk te verontschuldigen, gelyk agtervolgt werd. Der

Bantamze vrienden ongenoegen en wanhoop over het voorgevallene tot Jakatra.

Aanssag
door de

(

Javanen
op 't Fort.

Pdezen dag wierden de onzen in 't was gepleegt; maar laat ons voortgaan tot
kastcel mede bericht, dat weinige den inhoud van het bovengemelte briefje,
dagen geleden de gezamentlyke Ja¬

vanen, zoo van Bantam, als Jakatra, sterk

’t welk door die van ’t kasteel Batavia, op
heden aan de Bantamze vrienden, tot ant-

ongevaar 4 of 5ooo man, vastgesteld, en woord op den hunnen van den 2 dezer,
ook al genoegzaam gereed gestaan hadden, wierd afgezonden, en waar by zy hen behun by nagt te bestormen, en dat 'er ex- kend maken, hoe de Pangerang Temangpres twee Engelzen van Bantam waren ge- gong, eergisteren tot Jakatra zynde aangekomen, de welke, onder belofte van een

komen, ’s anderen daags, of op gisteren,

ryke belooninge, de Javanen daar in tot verzogt was, dat Lacmoy, om van deze
voorgangersof aanvoerders zouden hebben en gene zaken te spreken, by de onzen in
gediend, dan alzoo de Orangkays of Ge- t kasteel mogte komen, onder aanbieding,
zaghebbers (op eenige gerugten, dat ze van daar tegen weder als Ostagiers in de

Neemt
geen

door de onzen ontdekt waren) met mal¬

reoterggaurt

kanderen questie kregen, was de aanslag van aanzien, of zoo niet, dat hy dan iemand
plotzelyk blyven steken, en ieder met de anders van de zynen in ’t kasteel beliefde
te laten komen, om daar tegen dan weder
zynen zyns wegs gegaan.
Dit overwaejen van zulk een donkeren by hem in de stad te konnen zenden den

En werd
aan de on
zen tot

Bantam

bekend

stad te willen zenden twee Nederlanders

wolk, maakte die van ’t kasteel des an- Directeur Hendrik Janszoon (daar dog alWanderen daags, den 5'April 1619, aan de Ban- het roepen om was) maar zyn wantrou- trouwen
tamze vrienden by een briefie bekend, en wen was zoo groot geweest, dat daar toevan

gemaakt. gaven het den naam van voorgenomen ver-

den

niet had konnen verhiaan, begeerende nogPangerang
Temang-

radery, mogelyk, om dat de Koning stil- Ostagiers te zenden, nog te ontfangen,
gong.
stand van wapenen had belooft ; maar men maar dat Hendrik Janszoon, op het goed
zou het eigentlyker konnen noemen een geloof en vertrouwen aan, zoude by hem
voorgenomen verrassing of overrompeling, komen, hebbende ook aan bovengenoemdewyl het niet konde blyken, dat door de den David Dirkszoon, die hy voor schryKoning zoodanig een belofte was gedaan, ver van Bantam had mede genomen, op
als hebbende de onzen zulx maar alleen des zelfs gedane verzoek, niet willen toegehoort uit de mond van de een of de an- staan, om eens heen en weder na ’t kader Javaanze Orangkay, die mogelyk op- steel te mogen gaan, zoo dat ze niet wisten,
gemaakt was, om hen daar mede zorge- hoe ze het met dezen Pangerang Temang-

loos te maken, of in den slaap te wiegen;

gong nog zouden stellen: voorts verklaar- ’t Voorne-

en dien volgende was 'er geen accoord of den die van ’t kasteel Batavia, dat ze het men binverbintenisse, waar op men zich zoude met den Soesoehoenan Mataram zoo breed nen

hebben mogen verlaten, ook kon nietgezegt worden, dat de Koning van Bantam, hebbende doorgaans meer list als geweld gebruikt, en ons zederdeenigen tyd

’t ka-

teel ten

niet voor hadden, als de Bantamze vrien opzicht
den zich wel scheenen in te beelden, en van den

dat ze, wanneer de zelve de stad Jakatra Soesochoe¬
n20.
vyandelyk aantastte, den Koning van Banongemoeit gelaten, gehouden was daar by tum zouden adlisteren, en na vermogen te
te volherden, of wanneer hy door verafs- husp komen; gelyk ze dan ook wel zousing zyn slag eens had waargenomen, dat den mogen, en gaarne zien, dat de stad
men het dan een verradery zou konnen Jakatra aan de landzyde wierd versterkt;

noemen, gelyk door hem op den 2 Fe- maar niet aan de zeekant, ontrent, of na
bruary 1619 aan de Koning van Jakatra by het kasteel, alwaar ze meenden, dat
zy
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zy het alleen wel zouden konnen waarne

len dat de Pangerang Temanggong by alle

men, en alle geweld afkeeren, gelyk ze

gelegendheden, met morren en gnorren,

dan ook nog minder, en in geenerlel wy
ze zoude konnen gedoopen, nog toelater

en misnoegt te zyn, stelde hy des nagts

het maken van eenige nieuwe sterkten of
fortificatie-werken tgen het kastcel aan

liet blyken op de Nederlanders gestoort,

zoo veel van zyn volk aan den arbeid, dat
de onzen in ’t kasteel des morgens succes-

dog de verdere versterking van het zelve sive de batteryen, die de Engelzen en Ja¬
wilden ze, ten gevalle des Konings we vanen bevorens hadden moeten verlaten
Briefje van
D

Dirkezoor
ii ' FoIt

ontfangen

nalaten, en doen ophouden.
Van David Dirkszoon zynde, als bo-

dog door de onzen nog niet ten vollengeslegt waten, weder als bergen uit de gron

ven gezegt, by den Pangerang Temang

zagen opreizen, en op den 9 April 1616
waren die arbeiders in de koelte, en by
donker, daar mede zoodanig geadvanceerd,
dat de onzen in ’t kasteel daar over verzet

gong in de stad Jakatra als schryver be
scheiden, wierd aan die van ’t kasteel Ba

tavia op den 6April 1619 weder een brief
je toegebragt, behelzende een verhaal van

stonden, en het nu niet verder nog hoo

des Pangerangs uitstekende en onbeschaamde gieiigheid, als mede van des zelfs con-

ger dorsten laten komen: want tot het

planten van ’t kanon, daar het nog maar

tinderend en roenemend wantrouwen

alleen aan scheen te ontbreken, zouden de

niet van meeninge zynde eenige gecom
mitteerden na ’t kasteel te zenden, en de

Javanen met magt van volk en hulp der
Engelzen niet veel tyd van noden hebben

zelve te mogen wisselen tegen de aangebodene Nederlandze Ostagiers. Twec En-

gehad, en dan waren zy alleen met de batteryen, of het bolwerk, naast aan de zee,

gelzen had David Dirkszoon in de stac
zien zwerven, die de Javanen, tot onzen

en aan de Westzyde van de Rivier staan Aanmerde, van de zelve genoegzaam meester, enkingen der

nadeele, de ooren vol bliezen, en veel

in staat geweest, om te beletten , dat 'e

quaads deden, zullende ongetwyfeld we-

nog schuit, nog boot in, of uit kond omerent.

zen ’t gene, waar van hier voor op den 4

komen, ja ook zelve, dat de strand aan

dezer is gezegt; dat in de voorgenomene

de Oostzyde der gemelte Rivier, door de

overrompeling de Javanen als voorgangers

onzen niet zoude hebben konnen worden

of aanvoerders zouden hebben gediend, en

gebruikt: en dat zulx hunne intentie was,

weken geleden, ofte op den 29 Januari

bleek ook genoegzaam aan het ssuiten of
toepaggeren van de zelve Rivier met pal-

1619, den Commandeur Pieter van den

lissaden , ofte paalwerk, daar ze onder de

misschien ock de zelve, die, ontrent tien

Brocke, tot geleiders waren bygevoegd,

gemelte batterye al een begin van hadden

en hem de eer gaven, van tusschen hur
beiden te staan, wanneer hy met een strop

gemaakt; maar het geen de onzen in het
kasteel des morgens den 9 April alder¬

om den hals op een van de batteryen, of

vreemdst te voren quam, was een byna vol-

slads bolwerken, was gebragt, en men hem

toide pallissade paggering, die ze de voor-

wilde dwingen de onzen in ’t kasteel toe

gaande nagt hadden begonnen te maken,
van de hoek van de Pabean, ofte het

te roepen, en te ordonneren, dat ze her
Bericht

wegens de
opbou
wing van

t nieu we

Javaanze
Fort

onzen hier

zelve terstond zouden moeten overgeven

Tolhuis, tot aan de zoogenaamde Engel¬

’s Anderen daags, den 7 April 1619 ,

ze battery, om die beide fortificatie. wer-

zond David Dirkszoon weder een kleer

ken daar mede aan malkanderen te sluiten

briefje in ’t kasteel, daar by bekend ma-

kende, hee hy, van Kiay Lacmoy geroe

dog dat deze nagtwerkers, van den dag
wat te vroeg verrast wordende, nog een

pen zynde, om, nopende de voorgenoem-

goed stuk hadden moeten open laten, on-

de opbouwing van het nieuwe Fort, een
briefje te schryven, daar mede niet hadde

getwyffeld met geen andere gedagten, dan
om het zelve de naastvolgende nagt mede

konnen voortvaren, alzoo de Pangerang

wel haast toe te zetten

Temanggong gemelten Laemoy ontboder

Hier was nu weder goede raad duur

had, om by hem te komen, dog zoovee
had hy uit den zelven alvorens nog ver

en die van de Bantamze vrienden te vol
gen, te weten, dat men de Javanen zon-

staan, dat het geen Fort, maareenlyk een

der verhindering, met het opwerpen van

punt of bolwerk, zoude wezen, langs de
Rivierkant, ontrent de Engelze logie, te-

punten, batteryen, of bolwerken, moest

gen over ons kasteel, en dat de zelve aan

kasteel Batavia in geenerlei maniere ver-

de landzyde open gelaten, en niet gesloo
ten zoude werden, na de wyze, of maniere der Maleyers, Javanen, en andert

staan. Ook schenen zy kragteloos te zul-

Indianen van die soort, de welke in’t ma

laten begaan ; daar toe konden die van ’t

len wezen, om zulx te beletten, en het
kanon daar tegen te gebruiken, dat zou
te grooten gerugt hebben gemaakt, be¬

ken van hunne vastigheden, en ook wel

halven dat het de voorraad van buskruit

in andere gelegentheden, doorgaans ge

om hen, des noods, tot een bequameuit

ook niet toe liet. Daar diende egter ’t een
of ’t ander by de hand genomen te wor¬
den, onaangezien de gramschap van den

vlugt te konnen dienen; maar onderwy-

Koning van Bantam, en den Pangerang

woon zyn een agter-deur open te houden
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Temanggong tot Jakatra, daar de gemel¬
te Bantamze vrienden wel het eerste ge-

voelen, en de meeste last van te leiden

V

I

A

verneur Generaal, of den zelven mede
iets quaars tegen hem in den zin had, kon-

zouden hebben; dog 't welke die van het

den die van het kasteel Batavia wel voor
de opregte waarheid aannemen, maar even-

kasteel voor ’t meerendeel meenden, dat al-

wel daarom niet goedvinden met goede

leen zou bestaan in harde dreigementen,

oogen aan te zien, dat men hen zoodanig

of een zwaarder gevangenis, en dat de Ko¬
ning, uit vrecze voor de weerstuit, hun
niet aan’t leven zoude durven komen, hoe¬

omcingelde en den weg afnam, waar door
ze alleen hoop hadden, van nog eindelyk

wel hy anders genoegzaam had laten bly-

Zy konden het ook in hun gedagten niet

ken een Javaan , en van een moorddadigen aard, mitsgaders daar toe niet een
hair te goed zyn; daar en boven waren

krygen, dat de Koning van Bantam, wan-

eenigen nog van gevoelen, dat hy hen ook

hen daar in zoude hebben vergunt een gerust en vredig verblyf tot de wederkomst

daarom geen quader tractement zoude aandoen, schoon wy hem in zyn voorgenomen, en reeds gemaakte werken quamen

eens te zullen werden verlost en ontzet.

neer by het kasteel onverhinderd, en na

zyn zin had beslooten, en bebolwerkt,

van den Heer Gouverneur Generaal. In

tegendeel stelden zy vast, dat hy zich met

tegen te gaan, of te stuiten, wel te ver-

nulpe van de Engelzen ( waar van zich

staan, zoo lang het kasteel Batavia by ons

nu weder eenigen aan land lieten vinden)
wel haast meester van ’t kasteel zoude heb-

konde werden ingehouden, en gedefen-

deerd. Anderen maakten dien aangaande

ben gemaakt, het zy dan om het zelve ter-

wel wat meerder zwarigheid, maar stel-

stond te demolieeren, of wel met zyn eigen
olk, tot defensie van zyn tweede Ko-

den evenwel vast, dat men, in nood en
verlegentheid zynde, gelyk ze zich nu in

dien staat bevonden, van twee quaden het
beste moest kiezen, en daar op wierd dan

ningryk Jakatra, te bezetten en in bezit te

houden, en dat zy dan, ten allerbesten genomen, zeer ellendige gevangenen, mits¬

in vergaderinge met eenparige stemmen gaders die van Bantam daar aan mede deelden Koopman Abraham van Uffelen al- agtig zouden zyn geweest: en in dit geeen uitgezonderd) goedgevonden en ver- voelen wierden zy nog te meer versterkt,

staan, de batteryen door de Javanen ten

door het herlezen van zekere periode uit

meerendeele weder opgemaakt, zonder
Die beslui- verzuim van tyd, tot de grond toe af te
ten ’s vy¬
werpen, en tot dien einde met eenig volk,
ands wer
een uittogt daar op te doen; want het
ken te ver
quam nu klaar genoeg te blyken, dat ze
meecte.
zich by verdere toelating, binnen weinige dagen omcingeld, en beslooten bevon-

een brief gedateerd 17February 1619 de¬
welke hen ae dier tyd inviel, dat ze eeni-

ge dagen daar aan van de Bantamze vrien-

den hadden ontfangen, en waar in de zel-

ve zich dezen aangaande met de navolgende woorden hadden komen uit te laten.

den zoude hebben in een kring van batte-

Eerstelyk staat ons te denken, tot

ryen, of bolwerken, met palen aan mal¬

wat einde de Koning zoo ernstelyk

kanderen gehegt.
Men begon nu ook te bemerken, dat

zoekt den ondergang en ruine van ons
Fort tot Jakatra, ’t welk ons dunkt tot

de afkomste van den Soesoehoenan Mata-

geen ander sine te wezen, dan zyn stad

ram, daar veelen zich zelven mede gekit
teld, en van ingebeeld hadden, dat het

alhier weder te doen bloejen, en den
voorigen handel te bekomen, ook om

voor ons een voordeelige en gewenschte bevryt te wezen van namaals door ons
zaak zoude wezen, niet anders was, als met dito Fort gedreigt te worden: weleen uitgestroide leugen van de Koning van ke redenen hy ons ook in ’t begin van
Bantam, en een dekmantel, om met eeden oorloge voorgehouden heeft, ons
nigen schyn van noodzakelykheid mede te belastende den Ed. Heer Generaal te

bekleeden het voornemen dat hy hadde,
om met het maken van bolwerken en bat-

schryven, dat dog op alle vriendschap
dito sterkte wilde afbreken, en het ge-

teryen, het kasteel Batavia onder zyn be¬
dwang te krygen, en 't welk met des te

schut wilde inschepen, beloovende vor-

meerder zekerheid konde worden gelooft,

zen, als oit te voren gedaan heeft, dog

der ons zoo veel vriendschap te bewy-

om dat 'er tot versterking van de stad Ja

indien men tot het afbreken niet kon-

katra, aan de land-zyde, niets het minste
wierde by de hand genomen; maar al het
werk-volk aan de Noordzyde, recht te-

de verstaan, dat niet rusten zoude, voor

waar toe hy ook geresolveerd is, alle

gen over het kasteel, geduurig aan den ar-

middelen aan te wenden, en allezyn

beid was.

magt, tor de laatste man toe, te wagen.

en al eer ’t gantsch onder de voet lag ;

Het gevoelen van de Bantamze vrien-

den uitgedrukt, by hun briefie van den

Zulx die van ’t kasteel Batavia, het een

dezer, namelyk; dat de Koning zich
ook wilde stellen in staat van defensie te-

en ’t ander wel overwogen hebbende, niet
langer konden blyven stil zitten, maar als

gen de wederkomste van den Heer Gou-

boven gezegt, goedvonden, de Javanen
in
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in hun daaglyx werken en fortificeren,

veel konde dienen tot hun verantwoor-

voor zoo verre zy het kasteel daar mede

ding, of betuiging van onschuld omtrent verschoo¬

quamen te benaauwen, na vermogen tegen te gaan, en voor eerst de gemaakte of

den Koning van Bantam, en den Pangt

hermaakte batteryen weder te verbranden

Dertig musquettiers trokken dan ten
dien einde daar op uit, gevolgt worden
de van nog een vry grooter getal, zonder
schietgeweer, om daar aan te slegten, de
palen uit te rukken, en het vorder in

je van excuse, en zonden het met een In Pangerang
lander, die de Nederlandze en Maleitz Temang-

taal sprak, na de stad. Terstond wierd

gong.

David Dirkszoon geroepen, om ’t zelve

de vrede-vlag, nu al eenigen tyd var ne
kasteel gewaaid hebbende, wierd, ool in

te lezen, en den inhoud aan den Pangerang Temanggong te vertolken, gelyk
ook al ten zelven tyde, met behulp van
den bovengemelten Inlander, quam te geschieden: in het zelve briefje verklaarden de

genomen, en een van roode koleur inde

onzen in ’t kasteel, wel te wenschen, dat

plaatze gesteld, tot nader waarschouwinge

het sneuvelen der gemelte vier Javanen niet

brand te steken. Het witte vaandel of

aan de Javanen, om uit de batteryen te

waar voorgevallen, als zynde geenzins hun

gaan, gelyk hun ook albevoorens was

intentie geweest, iemand eenig leet aan te

toegeroepen, dat ze tot vermyding van on-

doen, veel min het leven te benemen,
maar alleen om zelve te konnen ontgaan

gelulcken, zouden moeten doen
Zoo haast quamen de onzen niet by de

de straffe des doods, waar aan zich de

eerste battery, op de Noord West-hoel

Hooft-Officieren, volgens de Nederland-

van de Rivier, of de Javanen vraagden

ze krygswetten zouden hebben schuldig

hen, wat zy wilden doen; en daar op tot

gemaakt, indien ze (des vermogens zynde

antwoord bekomen hebbende: wy zyn

gezonden om dit gemaakte en opgewor

in gebreeke waren gebleven, te verhinde
ren, het voltoijen der batteryen, die al

pen werk om verre te smyten, en tever-

weder op nieuw zoo naby, onder, en te-

branden, zoo zeiden ze, het is goed, lie
pen daar uit, en gingen door: even al
zoo deden die van de tweede batterye, dog
aan de derde batterye vonden de onzen ,

en waarom zy ook als nu, nog nader, en
op het alder vriendelykste, verzogten dat

sen onze Fortresse wierden opgeworpen

door het schieten uit musquetten, en her

geweldig werpen met steenen, onder he

voortaan het maken van diergelyke werken tegen het kasteel mogte worden nagelaten , wilde de Pangerang Temang-

uitvallen met pieken, zoodanig een tegen
stand, dat ze genoodzaakt waren een wei
Dat goeder

nig te rugge te treden; waar na zy, zich

voortgang zelven wat herstelt hebbende, weder al
neemt

chargerende daar op aanvielen, de batterye stormender hand innamen, de Javanen

daar uit dreven, en alles wat 'er op, om
of by stond, ter nederwierpen, uitrukSchade aa

weder zy

over by

rang Temanggong, zoo schrevenze meteen brief
er haast aan den laatstgenoemde een brief-aan den

en onder de voet te werpen.

den.

ning daar

gong de stad Jakatra aan de land-zyde te
gen den Soesoehoenan Mataram, of ande

re vyanden, versterken, dat oordeelden
de onzen niet alleen goed en dienstigte
zyn, maar ze beloofden ook de zelve stad
aan de zeekant met al hun vermogen te be¬
schermen, als mede in dier voegen te be-

ten, en in brand staken. Van de Ja-

vryden, dat 'er niemand, buiten des Pangerangs wil en weten,de Rivier zoude kon-

vanen bleven’er dood, daar onder twee

nen in, of uit komen. En nadien het ook

van aanzien , vader en zoon, welker bei-

de waarheid was, dat de Javanen op de

de lichamen na Bantam gevoerd zynde
aldaar ook, na de Javaanze manier zeer

laatste aangetaste batterye zelve oorzaak
waren van het ongeval, zoo wel de on-

plegtelyk zyn begraven geworden, en by-

zen, als hun, overgekomen, als zynde voor

zonderlyk de vader, die een der Bantam

het uittrekken van ons volk, en ook daar

ze Ponggawas, of Raads-Heeren zynde

na, genoegzaam gewaarschouwt geweest,

wel het meeste bemind was, en ook meer

wierd de Pangerang2s Temanggong verzogt en gebeden, dat het dog van zyn be-

beklaagt wierd als de zoon, mogelyk om
dat de zelve niet van’t egte bed zal zyn

lieven mogt wezen , ’t gepasseerde in de

geweest. Van de onzen was 'er een mef

beste vouw te slaan, en het zelve op een

een piek in de borst gestoken, vyftien wa

gunstige wyze aan de Koning van Ban-

ren van voetangels gequetst, en eenigen

tam bekend te maken. Dat hy Temang

door de steenen, die ze niet hadden kon

gong nu ook weder de witte vrede-vlag

nen ontwyken, wat beschadigd geworden; dog alle buiten gevaar van daar door

wilde laten waejen, niet van eenige bui-

het leven te zullen verliezen

ten-batteryen, maar in de stad van de punt
of kat, tot meerder verzekering en ge-

Na dit exploict, en het weder binnen

rustheid, gelyk voor dezen besprooken

komen der genen, die daar toe waren gede bloedvlag weder ingenomen, en met

was. En aangaande de geledene schade
de zelve presenteerden die van het kasteel
gaarne te willen vergoeden, daar benevens

een witte vredevlag verwisseld; maar de

ook protesteerende, dat ze met het om ver-

wyl de onzen wel wisten, dat zulx niet

re werpen der gemelte batteryen, en af-

employeert, wierd het roode vaandel, of
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paggering, niet langer hadden konnen

gevoelen te brengen, als of het gepasseer verschoo

wagten, ter oorzake hun ontdekt en be¬

de was veroorzaakt, door een gevallig mis-hel¬

verstand: en op dat de vrienden tot Bankend gemaakt was, de voorgenomen ver
raderye der gener, die, onder schyn van tam van al het boven verhaalde, mede ten
vriendschap, alleen maar getragt hadden, eersten na waarheid mogten wezen bericht,
op de zelve batteryen weder geschutte wierd zulx door die van’t kasteel Batavia,

brengen, om hun dan voorts, met hulpe

een brief, en eenige bylagen, bekend ge- al aan de

des zelfs magt zoude overgekomen zyn,
voor eerst meester daar van te maken, en
zoo vervolgens ook van de stad Jakatra,

maakt, met vertooning, dat ze, na

de gemelte uitval zoude konren na zich
slepen, egter, tot conservatie van ’t ka-

steel, en daar in bescheiden volk, hoog-

brouwen, daar van wierd door de onzen

nodig hadden geoordeeld , daar mede voort
te varen, onder hoope en vertrouwen , dat

de Koning van Bantam de Nederlandze

in dezen brief (mogelyk met voordagt zeer

vrienden aldaar, onder zyn magt zynde

duister gesprooken. Men kon het nemen
zoo wel op de Engelzen, als op de Jalta-

om die onderneming niet zoude komen te

misdoen. Voorts schreven ze, dat de aan-

traze Javanen, en ook op die beide te za-

slag tot zoo verre wel was gelukt, en daar

men; dog de Pangerang Temanggong was

door oogenschynelyk zoo wel onder de

Gesprel
tusschen

den zelven

gerr-

Bantz

vrienden.

feld mede van Bantam.

Wie nu de genen waren , die dit verraad

briefdra-

wel

te hebben overdagt de zwarigheden , die

mitsgaders van ons kasteel, en ongetwyf

met den Soesoehoenan zouden hebben ge-

en onzen

des anderen daags den 10 April 1610 by Berigt daat

van den Soesoehoenan Mataram, wanneer

zoo onnoozel niet, of hy konde deze laat-

Bantamze als Jakatraze Javanen, geen klee-

ste voorwending wel aannemen, als een

ne vreeze veroorzaakt.

pyl, voortgekomen uit des Konings van
Bantam, als mede zyn eigen koker; en de

gen de onzen uit ’t kasteel met verheuging,

Des morgens, den 11April 1619, za- De Javaner
atn

stadeen

welke hem nu door de onzen op de zelve

dat de Javanen (buiten twyffel uit last van wi vrede

wyze, als ze die op den eersten April des

nagts tot Bantam, en den a dito tot Jaka-

den Pangerang Temanggong een witte vre-vaande
de -vlag in de stad lieten waejen recht te- wacien.

tra, ontfangen hadden, weder wierd to-ge

gen over de onzen , op den hoek van de

schooten: want de gemelte Inlander, de

Rivier, en kort daar aan, wanneer de or-

avonds weder binnen het kasteel gekomen dinaire marktgenger weder binnen geko-

zynde, wist te rapporteren, dat de Pang-

men was, verhaalde de zelve, hoe hy den

erang Temanggong daar op te eenemaal

gemelten Pangerang Temanggong ( die Beleeft ge-

stil gezwegen, en eenlyk gevraagt had
om wat reden die van ’t kasteel de witte

hem had laten roepen) in een goede en zeer
Pangebeleefde luim had aangetroffen, zich uit
rangs 'es

vlag ingehaald, en een roode in de plaat
ze gesteld hadden, en dat door hem daar

terlyk gelatende redelyk wel voldaan te op
zyn, met de redenen, die de onzen qua-

drag des

op zynde geantwoord: tot geen ander
einde, als om de Javanen, die zich op de
batteryen quamen te vertoonen, te waarschouwen, dat ze van daar moesten gaan,
zoo had de Pangerang Temanggong daar

Kiay Nebe, alias Lacmoy, aan wien En van
gisteren tot een geschenk waren toegezon Kiay Lac

op gezegt: dat was, ten aanzien van de

den twee groote metale gommen, of Ja¬

gedaane waarschouwing, wel goed ; maar

vaanze klokken, waardig omtrent 150 rea-

evenwel te eenemaal strydig, tegen de gedane beloften van de Nederlandze vrienden tot Bantam, als hebbende aan de Koning aldaar verzekering gedaan, dat die
van ’t kasteel, zonder eenig verhindering,
zouden toelaten te maken, alles wat door
hem, uit last van gemelten zynen Heer en

men te geven, wegens de noodzakelyk-

heid van hun gedanen uittogt, en het slegten der batteryen hier boven aangehaalt.

moy.

en van agten, was mede zeer wel te spre
Die de on-

ken gewecst, en had de onzen laten raden
dat ze het geene tor hunne verschoonin

zen 122d
zich by den

konde dienen, zelve in geschrifte aan der

Konine

zelf schrif-

Koning van Bantam zouden bekend ma
ken en verzoeken, dat het voorgevallentelyk

te

verornt¬

ongelyk by hem niet ten ergsten, enna
chuldigen.
bericht da
Koning wierde geordonneert. Voorts ver- het aandragen van de Engelzen, onze vy
de Javaan

zeCotoo¬

haalde de gemelte Inlander, dat het met anden mogte worden opgenomen. AlleGelyk ag

ten over

de bestellinge des briefs, veel beter was

dir voorval afgeloopen,
varbaast

Scheeten.

Die om
trent den

Koning

deue 1a4
zouden

het welke mede des avonds door een brief-tervolgt
wierd.

als hy zich daar van had dur-

je aan de Bantamze vrienden wierd bekent

ven inbeelden, als hebbende den gemelten

gemaakt, met byvoeginge van een missive of request, aan den Koning (in nako-

Pangerang Temanggong, mitsgaders Kiay
Nebe, alias Lacmoy, en de verdere Ja-

ming van Kiay Lacmoy’s raad) behelzen-

vaanze Orang-kayen , bevonden, meer

de meest de zelve redenen van verschoo-

verslagen en bedeest, als vertoornt of ver-

ning, als op eergisteren aan den Pangerang
Temanggong waren afgegaan, en voorts

gramt te zyn: en die hem op zyn te rugkeering na 't kasteel, had gerecommandeerd de onzen te zeggen, dat ze zich ook

een eerbiedig verzoek, ingevalle zyn Majesteit, des niet tegenstaande, mogte oor-

wilden stil houden, zy zouden hun best

deelen, zy nog elders aan schuldig waren,

uagien te doen om den Koning van Bantam in een

ofte in misdaan hadden, dat hen zulx mog:
te
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te worden vergeven , dog de saus, de wel¬ ten zouden hebben, de stad Jakatra te ceke dezen brief zoude konnen smakelyk en nemaal te verlaten: besluitende voorts dit

aangenaam maken, namentlyk, het aen- briefje met een bekendmakinge, dat 'er op
den van een goede schenkagie daar benegisteren een jonk van Jambi was aangevens , schreven die van ’t kasteel Batavia, komen, geladen met 2100 zakken peper,
dat hun mancqueerde, en verzogten dien daar onder 8oo zakken, toebehoorende den
volgende aan de vrienden van Bantam, by Schipper, ofte Anachoda, en de resterenaldien ze iets hadden, daar toe dienstig de 1300 voor reekening van de E. Maatdat ze het als een vereering met den schappy.

brief aan den Koning wilden overgeven,
en ook omtrent den zelven, het voor-

Eindelyk, en na lang verlangen, kregen Der Bandie van ’t kasteel Batavia den 25 April 161. tamze

antwoord op meergemelte hun afgezonde.- vrienden
ongenoene schryven na Bantam, dog niet zooda
gen en
Elf dagen daar na, te weten, op den nig als ze wel hadden gewenscht, en verwaneoope
22 April 1619, zonden die van ’t kasteel wagt : want uit het ontfangene briefje van
Batavia een expresse praauw met een brief den 17 en 22 dezer, scheen het hun toe
gevallene zoo veel tragten te excuseren

als eenigzins in hun vermogen zoude zyn.

je na Bantam, waar by zy aan de vrien- als of de Bantamze vrienden geheel vervalden aldaar bekend maakten, hun verlan- len, of vervoerd waren tot wanhoop en

jongste schryven van den 10 en 11 dezer

razerny, en is ook uit het zelve niet wel
te oordeelen, welke passie in hen meest

met verzoek, daar van tot narigt, hoe eer

gedomineerd en de overhand heeft gehad.

hoc liever, mogten wezen gediend. Wy-

De benaautheid en vreeze des doods, ko-

gen na antwoord op hun boven gemelte

ders schryven ze niet te weten, wat de men hun daar in wel zeer klaar en naakt

te vertoonen, maar ook schynt het, dat
de toorn en gramschap, zomtyds wel voor
de raad waren geraakt, en niet wisten wat de voornaamste personagien hebben ge-

Javanen tot Jalatra in den zin hadden, dog
wel te konnen bemerken, dat ze ten ein-

speeld, gelyk zulx by den inhoud des gedat 'er gerugten liepen van hun voorgeno- melten briefs, die van woord tot woord
men vertrck na Bantam, en dat ze beslo- volgt, zal konnen blyken.

ze nu voorts zouden aanvangen, als mede

TIENDE HOOFDSTUK.
DRief der Bantamze vrienden aan die van ’t Kasteel Batavia. Misnoegen over de baDtelyke spreekwyzen, daar in vervat. Briefje door D. Hulzebos aan de Bantamze
vrienden over bun jongste schryven. Kapitein Jan van Gorcum toont de noodzakelykheid van den gedanen uitval. Nader briefje van Bantam over hunnen verbeterden
toestand. Blydschap der Kasteels-vrienden hier over. De Javanen maken op Jaka-

tra weder een nieuwe battery. Briefje van den Bantnmzen Sjabbandar, en de Nederlanders aldaar.

Sinjoor Pieter van Ray, en 77lens om ’t leven te brengen; daar en tede Raaden 1ot Batavia.

Eerzame, zeer voorzieni-

ge, discrete Sinjoors.

ti, zyn ons op den 12 dezer wel

zekerlyk uit volgen wil, en de E. Maat-

27behandigt, waar op de antwoorde volgt.

schappy aan dit comptoir te laste zal ko-

aan die van

't kasteel

Batavia.

ben, zonder nog te rekenen de schade
en’t nadeel, die doordezen aanstaanden

2 TE. missiven van dato toen stan- oorloge en geduurige vyandschap, daar

Brief der
Bantamze
vrienden

gen UE zigstil gehouden hebbende zulx
zeer lichtelyk zoudet voorgekomen heb-

17

t’onzer aller groot leetwezen, hebben men, en ’t welk met stil wezen alles in

met niet weinig bedroefder harten al- tegendeel uitgevallen zoude hebben, en
daar gezien en yerstaan, den uitval, 200 zouden wy voordeel gehad hebben, daar

27

u schryven , met gemeene overeenstems anderen, onze gebuuren op zouden hebminge, aangericht te hebben. Wat on ben moeten zien, 't welk ongetwyffeld
aangaat, konnen niet wel bezeffen, wat onze Maatschappy nu zelfsqualykst luk7gewigtige redenen u daar toe gemoveert ken zal : wy kunnen niet bedenken, zeghebben, als voor eerst de genegentheid gen andermaal, dan dat onder u een veren vriendschap des Konings t’onswaard, borgen haat tegens een partye der gener,

is daar door in bittere vyandschap ge 200 alhier tot Bantam zyn, moet wezen,
bragt : wy hebben getragt de zelve te die zoo groot is, dat u herten daar door
mogen in devotie houden, UE. daar alzoo verblind zyn, dat nog agt gehad
en tegen om ons allen zoo alhier tot Ban hebt, op uw gewisse, nog ook voor eetam, al diep in de 7ozielen moedwil- nige zonde gehouden, uwe evennaasten

B
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sten zoo gering te agten, en als quaad-

van gelyken in der waarheid niet zeer

doenders, om den hals te laten brengen. Nu dan zoo wil ons Godt almag

zes bedunkens, gansch niet vorderlyk;

17

tig, om Christus wille erbarmen, en

ten tyde, als de uure zal gekomen wezen, dat het hem believen zal ons door

de Heidenen en Mooren (uit zake van

dat by u nog trouwe, nog geloove ge
speurt, nog iets goeds verrigt en werd,
zulx een Christen betaamt, maar ter
contrarie goed met quaad zyt loonende)

om ’t leven te laten brengen, alle te za¬
men genadig wezen, en ons onze misda¬
den niet toerckenen; maar als getrouwe mattelaaren in zyn ryk ontsangen:

aangenaam, ook de E. Maatschappy on-

derhalven gy , onze passie aanziende,
mitsgaders de overgroote droefneid, waar
77 in wy door uw doen komen te vervallen, zult gelieven hier na zoo goede

77

77

mogte vermorwet werden, en wy oorzake mogten hebben, om ons van uwent
77

25
2u

genblikken verwagtende, ’t raadslagen
2

onder de Grooten duurd dag en nacht,

20

22
72

en heeft geen einde, Godt almagtig wil
7
’t anders uitvallen laten, als 't gescha
2

2

77 pen staat.

2

Het dooden van de Edelluiden, wient

hooft des eenen nog mede in ’t Fort genomen is, dugten wy ons allen zeer
hard vallen zal, ook dat gy in 't Fort

77

daar geen zyde by spinnen zult ; meenen
ook, zoo in hunne magt eenige midde7

sen zyn, zy u zoo vredig niet meer zul-

len laten, maar in tegendeel hun leed
zoeken te wreeken.
27 Dit is altoos zeker, dat gy de vrees
onder de Javanen gebragt hebt, en nog
tans wilt gy niet gelooven, dat zy u en

ons daarom nog eenig leed doen zullen.
77Voorwaar

gy moogt zulk een vuil gen loof wel aan een zyde stellen; want ten

wegen alzoo te verblyden, als nu wel
bedeest zyn.
77 Wy bidden u dan nog vriendelyk,

dat tog geen beginners, van verdere ho-

27

y deze droeve uure zyn wy dan alle oo-

besluiten te ramen, waar door des Ko-

nings overgroote gramschap tegen ons

27

27

2

23

27

stiliteit te gebruiken, wilt wezen, op
dat ook mede Godt niet verder getergt
werd, en wy alle alzoo, als wy zouden

meenen allervast te staan, in den grond
niet verzinken. Voorwaar gy hebt
gantsch qualyk gedaan. Wy bidden,
wilt zoo niet voortvaren, op dat by al-

dien (of ons Godt almagtig dit maal nog
wilde genadig wezen, en des Konings
hart ophouden) dog geen verdere actie

27

te pretendeeren en mag krygen, om
ons iets te misdoen. Wy verzekeren

23

u, dat het op’t hoogste is, een ieder aldaar ga in zyn boezem, en gedenke hoe
2
7

wy te moede zyn, die hier in de benaautheid zitten.
27

X.

Wy verstaan zeker te wezen , dat de

Pangerang de Engelzen ontboden heeft,

om zoo gelyker hand het Fort te bestor71

men, waar toe alhier tot Bantam groo-

te preparatie gemaakt word, zoo dat gy
y zy Godt almagtig ons merkelyk helpen 2 aldaar den wederstoot te verwagten zult
3
hebben, alzoo nu geresolveert is den
wil, konnen wy, recht uit gesproo37

27

ken, niet oordeelen, dat als men ons
hoon, hem aangedaan, op ’t uitterste te
27
hier al om den hals bragt, de Koning 21 wreeken.
’t Is voorwaar een droevige zaak, dat
qualyk doen zoude, nadien (gelyk wy
n uvoor dezen ook wel geadviseert heb de genen, die voor dezen onze vrienden

ben) wy lieden alhier, voor den Koning
en anderen, dikmaal onze halzen ver

pand hebben, dat u niets quaads met

20

en helpers geweest zyn, nu onzent hal-

ven beschaamt wezen moeten, en zwy77

gen als anderen spreken, gelyk Lacmoy,

hem in den zin had ; maar dat zyne ma¬

en anderen, die derhalven niet min in

jesteit zoude gelieven gedult te hebben,

groote ongenade by de Koning zullen
komen te geraken. Geduft. Waar me-

tot de komste van den Heer Generaal,

dat hy als dan niet, dan alles goeds, de enz. Onderstond dezen 17 April
ondervinden zoude, behalven andere 1619 op ’t comptoir Bantam.
27 honderd en honderd zwarigheden, die
27
27

by ons alhier geslist en ter neder gelegt

Was getekent,

zyn, en ’t heeft ons nog nagt nog dag

2 verdrooten, tot u aller behoud, ons

daar toe gewillig te toonen: en nu wy
door alle onze uitterste naarstigheid zoo
veel te weeg gebragt hebben, dat, gelyk u zulx zelfs zyt schryvende, ’t Fort
nu genoegzaam buiten alle gevaar is

en dat door ons toedoen, nu blykt oogenschynelyk,dat UE. de zelve niet meer
77

van nooden hebbende, ons om den hals

7 zoekt te brengen. Wy zyn wel verze

P. van den BROEKE.
en

KORNELIS HOUBRAKEN.
PS Wy hebben ondertusschen, door
geschenken goede vrienden makende,
aan den Koning laten verzoeken, dat
zyn Majesteit geliefde zoo lang gedult

52

te hebben tot de komste van de E Heer
Generaal, en, Godt lof, het schynt hy,

kerd, dat u dit ons schryven niet zeer voor deze tyd nog gehoor gegeven heeft,
aangenaam wezen zal; dog is ons u daad en dat hy, na men ons wys maakt, hem
dan

GROND.V
dan ook zoo lang stil houden zal; dog
de tyd zal alles best leeren.
72

Wy verstaan ook, met groot leetwe-
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de Bantamze vrienden, en hun onderhan-

deling met den Koning zeer onbetamelyk,
en niet buiten suspitie te houden was, maar

zen, dat UE aldaar de Rivier gesloo-

considererende, dat zulx weder op nieuw

ten houd, en niemand uitkomen laat,

zoude ontstellen de geene, die nog met de

zoo dat de geene, die gaarne herwaarts

eerste schrik des doods bevangen, en daar

komen zouden willen, aiet konnen.

van niet weder hersteld waren, zonder de

Wy bidden, zoo zulx waaragtig is, dat zaak in zich zelven daar mede te verande.
gy dan om onzent wille, en om onzei ren, wierd best geoordeelt, met hen op
27
aller behoud, de Rivier gelieft te ope- een zagter wyze te handelen, als anders
nen, en ieder praauw vry passeeren la- zoude zyn geschied, dog aan ieder in het
27

ten, op dat wy door diergelyke droe-

byzonder de vryheid gelaten, om hun be-

vige tydingen niet meer bedroeft wer- zwaarnis met discretie en bescheidenheid,
den. Pr. advys. Onderstond, ady 22 aan de vrienden tot Bantam te kennen te
April 1619.
geven ; daar wierd dan by de algemeene

37

Het quam die van’t Kasteel Batavia niet
vreemd, nog onverwagt te vooren , dat

zer, met leetwezen en verwondering had-

de vrienden tot Bantam den gedaanen uit

den gelezen, tot hoe verre zy hun door

val, en het slegten der opgeworpen bat

een toomelooze drift hadden laten vervoe-

teryen tegenspraken, als wel wetende, dat

telyke

spreck wy
zein daar
invervat.

ren over een vastgestelde en uitgevoerde

ze doorgaans een geheel anderen raad had-

zaak, de welke ten dienste van de E. Maat-

den gegeven, en van een ander gevoelen

schappy, en tot hun eigen gezamentlyke

Misroegen waren geweest: ook hadden ze wel konover de ha¬

brief niet anders gezegt, als dat ze uit hun
ontfangen schryven van den 17 en 22 de.

nen voorzien, dat hun de eerste furie en

gramschap des Konings met een groote

behoudenis , van zoo groote noodzakelykheid was geweest; dog de Eerw. Pre-

dikant Hulzebos schreef in ’t byzonder aan

vrceze en benaauwtheid zoude komen or

den Commandeur Pieter van den Broeke

het lyf te vallen; maar de harde, scherpe,

en den Koopman Kornelis Houbraken,

bittere, en uitspoorige expressen, die hun

den navolgenden brief.

in den bovenstaanden brief te vooren quamen, kondenze geenzins verduwen, nog
inschikken, en daar van wel het aldermin-

Aan de Sri van den Broeke,en
Houbraken.

te, dat ze daar by wierden te boek gePatientia.

steld, en uitgekreten voor luiden , daar nog
trouw nog geloove in bespeurt, nog iet-

Eerzame en zeer beminde

goeds van verricht wierd, en de welke

moedwillens getragt zouden hebben de
Nederlanders tot Bantam, al diep in de
zeveniig zielen, om ’t leven te brengen
nu zy de zelve niet meer van nooden had

den, en het Fort door hun -edoen ge
noegzaam buiten alle gevaar gebragt was

vrienden.

37

DEn uwen van den 19 stanti heb ik briefie

Lgisteren wel ontfangen, dog daar van D.
uit met groot leedwezen verstaan, nief Hulzebos
aan de
alleen de groote zwarigheid en droeffe Bantamze

en dat hun verborgen haat tegen eenige

nisse, die UE over onzen uitval, en het vrienden

die tot Bantam waren, zoo groot moest

aansteken van de batteryen wa-overge-over hun
ongste

wezen, dat hun herten daar door zoover

komen, maar ool uw quaaden gantsch

blind waren geworden, dat ze geen acht

onbehoorlyk gevoelen van ons, agtende

schryven.

hadden geslagen op hun gewisse, nog voor

ons niet alleen in 't zelve stuk, nog de

eenige zonden gehouden, hunnen even-

reden gevolgt, nog den dienst der E
Maatschappy gezogt, nog conscientie

naasten zoo gering te agten, en als quaad

doenders om den hals te laten brengen.
De gezamentlyke Raadspersoonen van

gebruikt te hebben. Voorwaar woorden, voortgekomen uit bangigheid en

’t Kasteel Batavia, met namen, Pieter van

vrecze, maar geenzins uit reden; want

Ray, Jan van Gorcum, Hendrik Jans

zoo men de huisvaders moet vertrou-

zoon, Adriaan Jacobszoon Hulzebos, Ewen hun huisgezins ongeval in alles te
vert Harmenszoon, Abraham van Uffe- resisteren, alzoo behoorde men ons ook
len, en Jacques Coetely, trokken hun, niet redenloosen inconscientieus geagt te
als boven gezegt , deze lasterlyke verwy- hebben, als die beide wel voorzagen, wat
tingen zeer ter herten, en zy zouden daar daar van konde overkomen, of de ge
op, by hun generaal schryven, het welk nerale Maatschappy te verwagten stont,
daags daar aan, den 26 April 1619, na te weten uit de voortgang van ’t werken

Bantam wierd afgevaardigt, wel met uit- tegens ons aan, duizentmaal meerder
drukking van meerder misnoegen geant.
quaad, als nu uit dezen kan ontstaan.
woord, en daar by getoont hebben, van OE schryft, dat wy een partye zoude
zoodanig een eerberooving niet ongevoe¬ zocken te verderven, en om den hals te
lig te zyn, en dat ook het gedoente van brengen. Godt geve, dat het contra77

IV. Deel.

O0O

rie

474

B

T

A

rie niet waaragtig worde, verhoopen
Christelyk gehandeld te hebben, hoe¬
wel men onbedagtelyk anderspresu-

meert, daar van de tyd, moeder allen

waarheid, nog eens zal oordeelen, verhoopen ook, dat de almagtige Godt
ons voortaan goed geleide, en raadzaam-

7

27
2N
2

X
7

gesteld worden, dat hy op zyn luimen lag.

de, en zullen ter hande nemen, ook dat

tegen ons, zal omkeeren en veranderen

alleen was geschied door zyn order en be
leid, nog op het laatste getragt hebbende
het daar toe te brengen, dat de onzen in

UE al te haastig en onbedagt gevoelen

17

17

mogte gemaalrt, en liever in tegendeel vastom ons te verstrikken, en dat al, wat 'er

27

17

voornemen konde raken. Dat over zulx
op de vriendschap, die de onzen tot Bantam voorgeven, van hem verworven, of
verkregen te hebben, geen de minste staat

van den beginne tot nu toe was gepasseert,

27

2N

A ’s

wel met bedrog, zoo hy daar door tot zyn

onbedagtelyk, nog tot u ruine dienen-

27

27

I

heid zal gelieven te verleenen, dat niets
37

37

V

ten sine der E. Maatschappy’s middelen

't Rasteel Batavia zouden stil zitten, zon-

mogen worden gepreserveert, onze her-

der tot hun defensie iets meer te mogen

ten in liefde en eenigheid verbrand,

maken, hem onderwylen toelatende hun

onzer aller leven gesalveerd, en wy ein-

na zyn welgevallen te omcingelen; by

delyk ook sis ’t niet voor de menschen

na op de zelve wyze,gelyk de Javanen de

immers voor God een zuivere, en dies-

Tygers doen, wanneer ze, om de zelvc

halven een onbevlekte conscientie zul-

vangen, en te dooden, met een groot ge-

len hebben te vertoonen, daar van niet

tal volk op de jagt gaan. En nadien de

een partye, maar hy zelve, de allerregtvaardigste Regter zal zyn, daar op

aan den Kapitein Jan van Gorcum in het

wy ons gerustelyk verlaten, verhoopen-

byzonder had geschreven, dat hy, en de

Commandeur Pieter van den Brockc ool

de, dat de vrienden aldaar, binnen wei

verdere vrienden tot Bantam, hun hals en

nig tyds eenig contentement zullen be¬
komen, dat God gunne. In ’t Fort
Batavia, den 26 April 1619.

leven aan den Koning daar onder vergand
hadden, dat die van ’t Kasteel Batavia 2i9
stil houden, en niet meer versterken zouden, zoo kon Jan van Gorcum mede niet

Onderstond:

nalaten zulx tegen te spreken, door een
vrage, die al vry wat klem had, te we-

De bertelyke groete door UE dienstwillige

ten ; wie uit de vrienden tot zoodanig een

verpanding had aangeraden, gevergt, of

Was getekend,

verzogt; en dit is dan het voornaamste uit

meergemelte van Gorcums schryvens aan

ADRIAANJACOBSZ. HULZEBOS.

den Commandeur Pieter van den Brockc

De Kapitein Jan van Gorcum schreef

zynde van de andere Raadspersoonen in 't
Kasteel Batavia geen particuliere brieven

Jan van

mede twee briefjes aan den Commandeur

gevonden, als nog een van den Koopman

Caeteuur

Pieter van den Broeke tot Bantam, waar

Abraham van Uffelen, mede aan den Com-

by hy, als een krygsman, den uitval, en

mandeur van den Broeke geschreven, waar

de noodzakelykheid van dien, met wat

in hy zegt, hem, en de verdere Bantam-

meerder ernst, en hevigheid, desendeer-

ze vrienden, over hun spytig schryven

Kapitein

tocrendiede nood
zakelyk
heid van

den geda

nen uitval

de, en ook beantwoordde een ontfangen

zoo noemd hy het geen ongelyk te kon-

particulier briefje van den gemelten van
den Broeke, in 't welke hy zich zelve en

nen geven, betuigende, van, en voorzig
zelven, aan den gedanen uitval onschuldig

de vordere vrienden tot Bantam, had uit-

te wezen, als hebbende zyn conscientiege-

gegeven en gevanteerd, te zyn de oor-

queten, nooit daar toe gestemt, en vermits
geen hulpers altoos hadde, niet konnen

zaak van ’t behoud van de goederen der E

Maatschappy, en al het volk in ’t Kasteel

uitregten, nog beletten, het geen doorde

Batavia, dog 't welk door Jan van Gorcum gelieel omgekeerd, en daar tegen vastgesteld wierd, dat die van ’t Kasteel wa-

andere Raadspersoonen was goed gevonden
en vastgesteld.

ren de behoudenis van die van Bantam, en

steel Batavia weder en briefie van de vrien-bricfje

dat de Koning zyn handen van hun wel
zoude afhouden, zoo lang zy het gemelte

den tot Bantam, gedateert drie dagen be

Kasteel konden meester blyven en in bezit

aangenamer inhoud, als dat van den

houden, gelyk ze verhoopten te zuller

en 22 der zelver maand, nadien ze daar by toestand.

Den 29 April ontfangen die van ’t Ka-Nader

over hun-

voorens, het zelve bevindende van cen vee

nen verbe1.

konnen doen, al was ’t zoo dat de Koning

quamen bekend te maken hunnen verbe-

de Engelzen weder tot zyn hulp hadde

terden toestand, en dat ze door krachtige

terde 1

ontboden, en zy van de zelve gezament.

voorspraak van verworvene vrienden, als

lyk wierden overvallen of aangetast; dop
het welk hy Jan van Gorcum verklaarde
niet te konnen gelooven, als zynde van

mede het doen van treffelyke geschenken

gevoelen, dat de Koning nu met geweld

niets meer zouden durven beginnen, maar

van

Banta n

den zwaarsten toorn nu al hadden afgekeert

en uitgestaan, luidende het zelve briefte
aldus.
Sr.
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ons geen brieven behandigt. De con-

Sr. Pieter van Ray, en tracten van den Koning van Bantam,
de Raaden in ’t Fort Ba¬
tavia. Eerzams zeer voor-

zienige discrete Srs.

yen UE vinden niet raadzaam den bren27ger dezes te zenden, zullen daar mede
beter gelegendheid verwagten. Waar
17mede

27 DE beneffens gaande is copia van onEzen laatsten, tot antwoord van den

enz.

Onderstond, UE dienstwillige vrienden,

uwen van dato 10 en ii stanti, waar

Was getekend

uit UE wel merken konnen, in wat uitnood en perykel onzes levens wy

77terste

P. van den BROEKE.

alhier, uwens doens, gesteld zyn ge-

27

weest, zoo dat langen tyd niet hebben
27

en

geweten, of nog leven hadden, of geens

KORNELIS HOUBRAKEN.

welke droevige uure, wy met devotie
alle oogenblikken waren verwagtende.
Den zelven brief is OE pr. twee diver-

Ter zyden, actum op 't comptoir Bantam
den 26 April 1619.

27

27

se proeven toegezonden, zoo dat, by
2
aldien die nog niet was behandigtt
welk niet te min verhoopen) nu al zal

17

17 geschiet

wezen, zoo niet, kan deze in

plaatze dienen, waar aan wy ons refe-

17

27 reren, en pr. dezen te korter wezen zul27

len.
20

Wy hebben met niet weinig treffe

lyke geschenken, en door Gods gena-

27

Dit briefje wierd dan aanstonds doorblydschap
die van het Kasteel Batavia weder beant.der Kasteels
woord, en aan de vrienden tot Bantamvrienden

geschreven, hoe zy daar uit met byzonde-hier
re blydschap en vreugde hadden gelezen,
van de voorgevallen verandering ten goe-

over-

de, als mede dat hun gedaan geschenk
en daar door gemaakte vrienden, van zulk

de, ondertusschen al zulke vrienden een gewenschte uitwerking was geweest,

27

hier tot Bantam verworven, die onze

dat ze daar door nu wat geruster waren

zaken zoo voordeelig zyn geweest, dat

gesteld, en ook beter tractement quamen

27

27 gelyk ieder een, zoo Chineezen als anderen, wel openbaarlyk zeggen durven
en hun laten verluiden, dat zonder der-

27

te genieten; dat het bedragen van alle de

geschenken zoo groot niet was, of het ruineren en slegten der bolwerken wasde E.

Maatschappy merkelyk meer waardig. Dat
en als met een geweldige tegenstand, ’er ook niet op te zeggen zoude konnen
vallen , wanneer zy Bantamze vrienden
27 wy alhier alle om den hals zouden geweest hebben, en UE. geen weinig aan- tot hun eigen beste, en verkryging van
zelvervrienden genoegzame ophoudinge

27
27

stoot van stormen, door alle den Adel

27

meerder gunst of vriendschap, nog eeni-

ge andere vereeringen quamen te doen:
den, zoud te verwagten gehad heb- dog dat zulx ten opzichte van het Kasteel

van ’t land , die 'er met geweld aan wil

ben ; 't welk nu, zoo ’t een als ’t an-

Batavia, en tot behoudenis der genen, die

der, door der zelver tegenstaan, agter-

daar in bescheiden waren, ten eenemaal

27 wegen schynt te zullen blyven.

onnodig was, na dienze voor het stormen

der Javanen, en Engelzen, gantsch niet
bedugt nog bevreest waren.
De Javanen
Den eersten May 1619 schreven die var
kers zyn wel uit de Logie vertrokken.
maken op
maar niet te min word tot zes diverle ’t Kasteel Batavia wedereen briefje na Ban Jakatra
tam,
en
maakten
daar
by
aan
de
vrienden
l
weder een
77 plaatzen, by nacht en by dage, zeer

Wat belangt onzen toestand, is (God
2 betert) in een zeer slegten staat. De wa13

scherp wagt gehouden, en mogen 'er
77 de neus naaulyx uitsteken; want rond-

om de Logie, tot zes plaatzen, wagt-

273

bekend , hoe zy , verstaan hebbende

nieuwe

dat 'er agter het Kasteel, voorby Wat battery.
tingshuis, door de Javanen weder een nieu¬

huizen gemaakt zyn.

we batterye wierd gemaakt, eenige mus-

37Dat

UE schryft dat de Javanen Jaka¬

quettiers, om ’t zelve te bezigtigen, had¬

tra zouden willen verlaten, hebben hier

den uitgezonden, de welke, weder bin-

77

nen gekomen zynde, berichtten, dat het
mede ter loops wel wat van hooren luide waarheid was, en zy met de gene, die
37 den , dog geen zekerheid 'er af. Ons
daar aan werkten, of tot opzienders ’er
verwonderd zeer, dat UE. durft be
17
17

staan, de Jonk van Jambi gekomen, al¬ over gesteld waren, in vriendschap hadden
daar zoo lang te laten vertoeyen, dat ze gesprooken, zonder de een den ander ee37 dog mag gelost werden, alzoo de Ennig het minste leed aan te doen, en waar
27

20

gelzen met zeven schepen alhier beoo¬

sten Bantam leggen. Het succes, en
27

terye niet veel konde hinderen, en ten
staan. Per praeuw van Lacmoy, nog principalen door de Javanen scheen geook van Monst. Paulus Engelsman, zyn maakt te worden tot hun eigen defensie

27
u

hoe UE vorder daar mede handelen zult,
zullen met den eersten zeer gaarne ver-

op door den Raad van ’t Kasteel Batavia
verstaan was, hun daar mede te laten geworden, dewyl hun die onderhandze bat-

OOO 2

en
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en bescherming, hoewel men daar aan ook

Hollanderen vriend is, heeft niet kon-

cen vrede was, die zy zogten, en zoo me-

nen nalaten , dezen UE toe te schryven.

de uit het aanhouden van twee inlandze

lk heb de Hollanders, die tot Jakatra,

Christenvrouwen, en een kind, om de

en Bantam zyn, al geholpen en voorge-

welke zy zoo ernstig en meenigmaal wa¬

sprooken over’t dooden van des Pange¬

ren verzogt , dog tot nog toe zonder vrugt;
zulx het te dugten waar dat de zelve tot

rangs Ponggawa, genaamt Soera Wif-

het Moorze geloof zoude komen te ver-

vertoornt is geworden, als oit om eenig
t meeste leed, dat hem of de zynen aan-

den tot Bantam wierd aanbevolen, den
Koning te willen verzoeken, dat hun de

zelve door zyne ordre mogien worden

wedergegeven, tot voorkoming van verdere onlusten, die daar uit zouden komen te
ontstaan.

gedaan is geworden, 't welk alles door

myn toedoen geslist en nedergelegt is,
zoo dat niet meer gram is. Nu is myn
27
37

32

verzoek aan UE. al te zamen, dat UE.
geen verdere moeite meer aanrechten
wilt, op dat ik niet meer beschaamt wer-

de, en dat UE. zich maar stil gelieft te

houden op myn woord, dat ik verzoe-

’t gene hun tot Bantam wierd nagegeven

ke geloove mag krygen, gelyk Kapi-

en te laste gelegt, namentlyk, dat ze de

tein Hendrik Janszoon, en van Uffelen

Jakatraze Rivier gestopt, en de vaart daar

myns eerlyks doens wel bewust is. Voor

uit verboden hadden, verklarende daar toe

nieuws hebbe ik UE. te verwittigen,

geen de minste gedagten gehad te hebben,

dat de Pangerang alhier al ’t volk en de

alzoo hun het in en uitvaren der Javanen

praauwen, die van Bantam tot Jalcatra

niet konde hinderen, nog eenig nadeel

zyn, te rug ontboden heeft, uit oorza-

anders waar, als valsche leugens, alleen

27

ke, dat hy verstaan heeft, gelykerwys

uitgestrooit om de onlusten en geschillen

de Matarams magt van praauwen nu
voor eerst uit en na Toeban zyn, en dat

te vermeerderen, of ook wel , om t’elkens

de Pangerang van Tsjeribon ook que-

door een goed geschenk des Konings gemaakte of geveinsde gramschap te stil
len, en in toom te houden, en alzoo, on-

stie aanregt tegens den Koning alhier
als mede om dat hy den Pangerang van
Jakatra uit zyn Ryk gestooten heeft,

der schyn van vriendschap en gunstbewy-

derhalven de Mataram aan den Koning

Briefje van

Sjahban-

27

tavia , dat ze zeer verwonderd waren, over

toe brengen, en dat het dien volgende niei

dat.

sa, waar over de jonge Koning zoo
77

17

Wyders schreven die van ’t Kasteel Ba

tamzen

men zyn groet, in teken, dat hy der

genoegzaam konde bespeuren, wat het voor

vallen, waarom ook by dezen aan de vrien

den San

I

A

zing, te verkrygen, het geen hy door ge-

van Tsjeribon ook hulp geven wil, met

weld niet dorst na zich nemen.

de zelve armade, die na Toeban is, en

Sen 9 May 1619 was wel een dag van

groote verandering, maar evenwel nog
van geen volkomen vreugde of blydschap
en des morgens ontsingen die van ’t Ka
steel Batavia kort op malkander, twee brief-

van daar herwaards aankomen zal, den

Koning van Tsjeribon ter hulpe. Zoo
wil de Pangerang alhier dito armade met
2 alle het geweld van praauwen die van

Tsjeribon, en de Mataram, wederstaan.
by aldien zy hun vervorderen tot hier te

7

ies van Bantam, het eerste van den Sjahbandar Kiay Agoes Warga, gedateerd der
4 dezer, en het ander van de Nederland-

komen. Ik zal mede moeten uittrekken,

ze vrienden aldaar, mede ; dagen verle

van roers, wil UE gebeden hebben, my

en alzoo ik niet al te wel voorzien ben

den gedagtekend zynde. De gemelte van een partye, naar UE. discretie, te
Sjabbandar doet eerst een verhaal van zyn willen verzorgen: en dog niemand anbewezen hulp aan de onzen, en daar op ders myn hulpe en onderlingen handel
een verzoek (t welk eigentlyk de zaak, tusschenUE. en my te venkondigen, op
en zyn oogmerk was) om een party roers

dat men niet en zegge ik met Uf eens
of schietgeweeren, voorgevende, die ter ben. UE. mogen my wel vertrouwen
zee van nooden te zullen hebben, tegen de en vastelyk gelooven, dat, zoo lang als
vaartuigen van den Soesoehoenan Mataram deze oneenigheid en den oorlog geduurt

die hy de onzen nog wilde wys maken,
dat op weg waren, schoon hy een van de
geenen was, die kennisse had van de on-

heeft, ik noit zoo veel moeite gehad heb,
als om ’t stuk van den gedooden Pongga¬

wa Soera Wissa, derhalven ik anderwaarheid, en ook best konde weten, om maal bidde, houd UE. dog stil, en doet

wat reden de Koning van Bantam dien leu- diergelyke niet meer. Waar mede weest
gen had laten uitstroojen. Zyn briefje luid al te zamen God bevoolen, en zeer gevan woord tot woord aldus.
groet. Actum in 't Hof van Bantam,

ady den 4 May 1619.
Aan Pieter van Ray, en de
Raaden in 't Fort Jakatra.

vylay Agoes Warga, Sjahbandar in

Was getekent met Javaanze letteren.
KIAY WARGA.

Bantam, wenscht UE alle te zaELF-
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inhoud van ’t schryven der Bantamze vrienden. Uit Amboina komen op Jaka¬

Ltra de Heeren Carpentier en Soury. Ordre en tyding van den Generaal Koen door

't
huun Ed. aangebragt. Verhaal van ’t geene bun geduurende de reize is bejegend.
Fregat Ceilon na java's Oostkust gezonden, en ’t een en ’t ander aan de Bantamze
vrienden bekent gemaakt. Die op deze tyding scherper bewaart werden. De Koning
onderschept onze brieven. Ongerustigheid der Bantammers hier over. De Koning van
Bantam door t hoog opgeven der Engelzen misleit. Die zich tot de vlugt bereiden.

Drie briefjes der voorgemelte Heeren Raaden aan de Bantamze vrienden, en een aan
Koning.

Den inhoud van

schryven

der ban1120

vrienden

wEt andere hier boven aangehaalde steel genoegzaam versterkt, en suffisant
briefje van de Bantamze vrienden
van den Broeke, Houbraken, en Pan-

was: zynde dit zoo de voornaamste in-

houd van het bovengemelte Bantams brief-

cras, sloeg met dat van Kiay Warga ten

je, waar uit niet duister komt te blyken,

naasten by overeen, en zy verzogten,ja
baden daar by, dat die van ’t Kasteel Ba-

dat het gevoelen van de vrienden aldaar,

over een en de zelve zaak, op geen vaste
tavia zich voortaan dog wilden gerust en voeten staat, schynende zich zelven verstil houden, zonder (gelyk ze hadden ver-

geten, en niet geweten te hebben, wat ze

staan , dat nog daaglyx quam te geschieden) den Pangerang Temanggong meer te
verbitteren; en byzonderlyk dat de Javaanze praauwen , zoo de geene, die met het
oude volk, dat door den Koning opont-

daar van te vooren hadden geschreven;

want voor eerst, indien, volgens hun ge-

voelen, de Koning van Bantam voorgenomen had niet te rusten, voor en aleer

het Kasteel gantsch onder de voet lag, en

boden was, wilden vertrekken, als die daar aan te zullen wagen zyn geheele magt
met nieuw volk aanquamen, onbeschadigd tot den laarsten man toe, zoudenldie van 't
mogten passeren , dat 'er ook geen boomen Kasteel Batavia zulx met stil te zitten wel

meer mogten worden omgehakt want (zeiden ze) het was nu op een oor na gevild.

hebben konnen beletten, of den Koning

en des Gouverneurs Generaals wederkom-

neen; maar in tegendeel oorzaak geweest

van besluit doen veranderen : waarlyk

ste zeer naby. Zy meenden ook, dat het zyn, dat hy zyn voornemen des te eerder,

zenden van een goede vereeringe,die van met meerder zekerheid, en minder verwag’t Kasteel Batavia, aan den Koning zeer ting van tegenstand, zoude hebben kondienstig, en daar onder hem zeer aange-

nen in ’t werk stellen. En ten anderen,

naam zoude wezen , een schoone robyn,

indien de Koning van Bintam , volgens

die hy wist, dat daar by de een of de an- het gevoelen van de vrienden aldaar, beder nog in wezen was. Zy hadden hem dugt waar geweest, voor de wederkomook aangesprooken, om de restitutie van ste van den Heer Gouverneur Generaal
de twee inlandze Christen-vrouwen, en Jan Pieterszoon Koen, en dat de zelve iets

een kind, en daar op tot antwoord beko-

quaads tegen hem in den zin mogte heb-

men, dat meest al het volk van Jakatra ben, zouden die van ’t Kasteel Batavia met

verloopen was, dan hy zoude daar na la- stil zitten, hem van die zwarigheid en
ten vernemen, vragende al met eenen , wie vreeze wel konnen ontlasten, en van het
hem den dooden Edelman zoude weder-

tegendeel verzekering gegeven hebben:

om geven : Op de hevige brieven, door waarlyk neen, maar zy zouden, na allen
die van ’t Kasteel Batavia geschreven, tot schyn, oorzaak geweest zyn van hun eidefensie van den gedanen uitval, en het gen bederf en ondergang, nadien de Ko¬
ruimen der batteryen , verklaren de Ban-

ning als dan zekerlyk met zyn voorgeno-

tamze vrienden voor als nog, om rede-

men toesluiting van de Rivier, en her op-

nen, niet te zullen antwoorden, onver werpen van eenige bolwerken, batteryen,
minderd hun gevoelen, daar ze by bleven of andere vastigheden, zoude hebben voort.
persisteren, dat de Koning van Bantam gevaren ; want daar was geen ander midom het hermaken van de gemelte batteryen del, om den Gouverneur Generaal het

niet eens zoude hebben gedagt, indien de

landen te beletten, en die van ’t Kasteel

onzen in het Kasteel hadden opgehouden Batavia van hem af te snyden, en zulx
met werken en hun te versterken, gelyk te weten het versterken van de inkomste
ze meenden dat buiten zwarigheid zoude der Rivier, en het toesluiten van de zelhebben konnen geschieden, nadien, vol¬ ve, zoude den Koning van Bantam mede

gens hun eigen schryven, het gemelte Ka- hebben moeten doen tegen den Soesoehoe¬
OOO 3

nan

B
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nan Mataram, by aldien het geen uitstroi-

zel, en hy voor des zelfs magt bedugt was

VI

35

Dog gemelte Heeren Raaden van India, VerbaCarpentier, en Soury, met het Fregat Cei- van ’t gene

teweest : daar was in ’t minste niet aan te

lon uit Amboina vertrekkende, hadder

twyffelen, of het zoude hem zeer bevallig
en ongemeen aangenaam geweest zyn, wan-

hun reize genomen over Boeton, en onder

hun geduurende de

reize is be¬

neer die van ’t Kasteel Batavia stil geze-

Celcbes veroverd een Maccassaarze Jonk, jegend
die ze in de brand staken, na dat alvorens

ten en nagelaten hadden, zich verder te

de lading, bestaande in weing ryst, boont-

versterken; maar dat hy dan mede van
voornemen zoude zyn veranderd, en om

uit hadden gelicht, hebbende niemant van

jes, cadjang, en andere voorraad , daar

het volk konnen agterhalen, als zynde
het hermaken van de oude omvergewor- alle met hun Tsjampan al by tyds na land
het opwerpen van nieuwe werken, nog om

pen batteryen, niet eens gedagt hebben, dat
is niet wel te begrypen, nog te gelooven
dog veel aannemelyker het gevoelen van

Omtrent het einde van de Paternosters-

Eilanden bejegenden hun de schepen het

den Kapitein Jan van Gorcum, dat hy het

Wapen van Amsterdam, en de Morgen-

daar op aangeleit, en getragt heeft, om

sterre, beide mede door den Heer Gou-

door list en bedrog uit te voeren, ’t geen

verneur Generaal voor af na Java gezonden tot 't inhandelen van zoo veel ryst,

hy met geweld, en voorde vuist, nietdorst
bestaan.
Uit Am-

gevlugt.

en andere behoeften, voor de vloot, die

Even na middag quamen met het Fregat Ceilon op Jakatra’s Reede, en kort

te volgen stond, als ze zouden konnen in-

kana de

daar na binnen het Kasteel Batavia , de

met malkanderen op den eersten dezer loo-

Heeren

Heeren Raaden van India; Pieter de Car-

boina ko

men op Ja¬

Carpentier, pentier,

en Soury.

Tydinge

en Andries Soury, zynde door

nemen en magtig worden. Zy quamen

pende maand May voor Gressic ten anker;
alwaar het Wapen van Amsterdam, en de

den Gouverneur Generaal Koen , in

Morgenstar, tot verrigtinge van het geen

’t begin, of den 5 van April, uit Amboina afgezonden, om bet gemelte Kasteel te

hun aanbevoolen was, bleven leggen, en

helpen beschermen, daar in vooreerst het

vervorderden des anderen daags met het

van den

Cesecn

de meergemelte Heeren Raaden van India

gezag te voeren, en de onzen, indien ze

Fregat Ceilon hunne reize na Jakatra, la-

haar E

nog belegert mogten wezen, verzeke-

tende op een der gemelte schepen tot Gres-

auegge

ring te geven van zyn Ed. aanstaande we-

sie een briefje aan den Heer Gouverneur

bragt.

derkomste, en dat ten dien einde omtrent

Generaal, gedateerd den 2 May 1619,

Koen door

den laatsten July uit de Molukkos zoude waar by zyn Ed. wierd verwittigt van
vertrekken.

hunne volbragte reize tot zoo verre, en

Deze tyding veroorzaakte onder groote ook van het nieuws, dat ze aldaar, ween kleene wel eenige vreugde en blyd- gens den toestand van de onzen in het Kaschrp; dog de zelve was ten aanzien van steel tot Jakatra, als mede van de Engelden tyd, die ze nog staat maakten te zulzen, en hunne scheeps-magt, hadden gelen moeten wagten, gebrekkig en onvol¬ hoort; en op dat ze van ’t laatste wat namaakt, nadien de volgende drie maanden
der kondschap mogten krygen, om door
uni, Juli, en Augustus hun voorquamen

als zoo veel jaaren. Ook wisten de gemel-

onvoorzichtigheid, met een enkel kleen
scheepie, niet in de klem te loopen, zon-

te Heeren Raaden van India, Carpentier,
en Soury, als toen nog niet beter, of het
zoude nog wel zoo lang hebben aangeloo¬

den zy, wat nader by komende, een vlie-

pen, vermits op hun vertrek uit Amboin-

met Nederlanders moesten voorzien, al-

zoodanig het besluit lag; dog naderhand
aldaar mede aangekomen zynde de hier
voorgenoemde gevlugtte schepen, Haarlem het Hart, de Zeewolf, en het veroverde Portugeeze Jagtie, met tyding en na-

zoo daar toe geen Javanen te bewegen waren geweest) voor af, om te vernemen of

gertje (zynde een kleen Javaans vaartuig,
dat ze tot Gressic hadden bekomen, en

er geen Engelze schepen voor Jakatra lagen, of daar omtrent het vaarwater onveil hielden: en wanneer het zelve vaar-

der berigt, dat de Engelzen met hun sche-

tuig weder te rug was gekomen, zonder

pen nog al in de Straat Sunda, en omtrent

onraad, of Engelze schepen vernomen te

’t Fregat

Jakatra, bleven kruissen; de onzen in het

hebben, zeilden ze met het Fregat Ceilor

Ceilon na

Kasteel, zoo wel te water, als de Javanen

regt toe na de Reede van Jakatra, daar toen

te land, belegerd houdende, schynt het, dat

als gezegt, den 9 May 1619, hun ankei

zyn Ed. de Heer Gouverneur Generaal

lieten vallen, dog dorsten het daar niet lan

een andere resolutie genomen, en zyn vertrek na Java verhaast heeft ; want nog voor
het eindigen van deze maand May wierd

nagt, wanneer het met de landwind we-

Java ’s

Dostkust

jexonden.

ger aanhouden, als tot de naastvolgende

der na Java’s Oost-kust wierd afgevaar-

door zyn Ed. niet alleen het Kasteel ont-

digt, om tot voornoemde Gressic, of het
zet, maar ook de stad en het Koningryk daar tegen over leggende West-einde van

Jakatra ingenomen, gelyk in het vervolg
dezes wat omstandiger zal worden aangehaald.

’t Eiland Madura, alwaar de rendevous

plaatze beraamt was, de andere schepen,

die uit Ambon, of de Molukkos, stonden
Aan
te komen, in te wagten.
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Aan de Bantamze vrienden schreven die die nu op Bantam zeer dun gezaait, en ook
En ’teen en
ander aan van ’t Kasteel Batavia nog des avonds een daar toe niet bequaam waren.
de banta n
Men kon evenwel uit de weinige brie-Ongerustkleen bricfje, en maakten hen daar by in
ze vrienden

bekent ge
maakt.

heid der

ven, die te dezer tyd te recht geraakten, bantam-

t korte bekend, het gene hier boven we-

gens de overkomste van de gemelte Hee

en bestelt wierden, wel begrypen, dat de mers hiet

ren Raaden van India, en het mede ge

Koning, zyn geheele Hofgezin, en alle over¬

bragte nieuws , staat aangehaald. Het de Bantamze Adel, over de voornoemde
briefje , dat hun heden morgen van Ban- tyding al vry wat bedugt waren, nadien
tam was toegekomen, wierd daar by ook
beantwoord, en gezegt, dat ze hun zeer

hun vergaderen en raadsplegen, of pitsjaren, zoo by dage, als by nagt, geen einde

quamen te verwonderen, over het schots

quam te nemen, hoewel ze allen hunon-

gerustheid zogten te ontveinzen.

antwoord van den Koning op ons gedaan
verzock, om besluit van de twee bewu-

Aan het hoog opgeven en roemen der

ste Christen-vrouwen, nadien hy nu be-

hoorde te denken, dat het Moesson voor

Engelzen, wegens hun aanstaande groot
secours van schepen, en volk uit Enge-

hem verwaeit, of verloopen was, en het

land ; en dat ze buiten dien met hun te-

nu mede eens onze beurt ftond te worden,

genwoordige schepen, sussisant en magtig

zynde het briefie getekend door Pieter van

genoeg waren, om de Nederlanders uit

Ray, en Andries Soury, het welk wat
vreemt schynt, te weten, dat de minste

zee te slaan, mitsgaders den Gouverneur
Generaal Koen, zoo by hen weder onder

in qualiteit zyn naam steld boven den gee-

de oogen dorst komen, te eenemaal te ver-

nen die zoo merkelyk meerder en hooger
was ; dog het was ook de laatste cere, die

gemelten van Ray, als Commandeur, wierd
aangedaan, of die hy zich zelven moge

delgen, had de Koning van Bantam be¬
vorens wel geen volkomen geloove geslagen, als wel wetende, watde Nederlanders in hun schild voerden; maar even-

lyk had aangematigt, alzoo naderhand de

wel tot nu toe zich zelven nog gekitteld

gemelte Heeren Raaden van India, Pieter

met die hoope, van eerlange met lust en

de Carpentier, en Andries Soury, het be¬

vermaak te zullen konnen aanzien , dat zy,

wind van zaken in ’t geheel aan zig trok
ken, en ook met hun beiden alleen de

en de Engelzen, met hunne wederzydze
scheepsvlooten, malkanderen voor’t mee-

brieven quamen te ondertekenen, dan dat

rendeel quamen te verdelgen, in de grond

duurde mede niet langer, als tot het einde

te ryden, en zoodanig te matteeren, dat hy

van deze loopende maand May, en her

zich ondertusschen met gemak zoude kon¬

arrivement van den Heer Gouverneur Ge

nen meester maken van een plaats, die hy
niet zonder ontroering konde hooren noe-

neraal Jan Fieterszoon Koen, op wiens
naarni , bevel, en ordre, als toen alles wierd

mentlyk, te weten, het Kasteel Batavia; dog Den Ko¬

geschreven, bestierd, en gedirigeert.

nu begon hy hoelanger hoe klaarder te zien ning van

De Koning van Bantam, na verloop
van weinige dagen, verstaan hebbende,

Die op de

ze tydinge
scherper

dat 'er twee Raaden van India uit de Oo-

bew

worden

stersche quartieren tot Jakatra in’t Kasteel
Batavia waren aangekomen, en de Gou-

schepi ou¬
ze brieven

Gouverneur Generaal Koen, met zyn by jeven der
eenverzamelde scheepsmagt, uit de Ooster- Engelzen
ze quartieren af te wagten, en slag te le-

misleid.

verneur Generaal mede, met een groote

veren, gelyk ze voorgegeven hadden te

magt van schepen en volk, te volgen stond,
gaf terstond order, om over de Nederlan

zullen doen.

ders, aldaar onder zyn magt zynde, scher-

14 stuks, hadden zy verdeeld, en eenige

per wagt te houden, zoo dat naaulyx ter

daar van wat bewesten den hoek van On-

sluik nu en dan een briefje konden afzenden, en daar in nog niet dorsten schry-

tong Java, omtrent de Eilandjes de groote en kleene Combuis, op de brandwagt

ven, het geen ze gaarne aan die van het

gelegt, om de andere, die hun voor Ban-

De Konins
onuder

Bantam

dat al het doen en bedryf van de Engel
door t
zen nergens minder na geleek, als om der noog op¬

Hun schepen, als toen nog bestaande in

Kasteel Batavia zouden hebben willen be

am, en ooknog vry westelyker in de Straat

kend maken, alzoo het meerendeel van de

Sunda, onthielden, te konnen waarschou-

zelve briefjes wierd, onderschept: en

wen, zoo haast als ze schepen en onraad

dan wierden eenige van ons gemeene volk,

die leczen konden, en de Maleitze taal

van de Oost quamen te vernemen, hebbende ten dien einde, en om daar toe T0

spraken, gedwongen den inhoud daar van,

eerder gereed te zyn, hunne zeilen op

ieder in ’t byzonder, om te hooren of zy
met malkander overeenquamen, aan den

stootgaarens gezet. En hier uit, als mede uit meer andere voortekenen, konde

Koning bekend maken ; en zulx zyn ook

de Koning van Bantam wel besluiten, dat

al bevoorens de brieven van de onzen, zoc

wel die uit het Rasteel, als van Bantam,

over en weder gezonden wierden, door-

Die zich

tot de vlugs

bereidden.

ze meer to-bereiding maakten, om te vlugten, als om te vegten.

Om nu de vrienden tot Bantam in hun- Drie brief-

gaans onderworpen gewecst, dog met
dit onderscheid, dat ze als toen gelezen en

ne verzwaarde gevangenis eenigzintsjes de

vertolkt wierden door de Engelzen, die

den van India, Carpentier, en Soury, ver

noed te geven, schreven de Heeren Raavol¬

voorgetoecnde

Heercn
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volgens drie briefjes aan de zelve, gedag- den worden; en op dat dit briefie by hem

tekend den 14, 22, en 24 May 1619, wel mogte worden verstaan, en te beter
die alle wel besteld, maar niet beantwoord ingang krygen, wierd door de gemelte
Heeren Raaden van Indin aan de vrienden
En een aan wierden: zynde het laatste verzeld ge-

tamze

vrienden.

weest met een ernstig, dog echter beleeft tot Bantam, by het voorsz. geleibriefje

den Ko¬

ning.

van den 24 May 1619 geschreven, het
zyn hoogmoed en hardnekkigheid, daar gene hier onder in het naaste Hoofdstuk
door wat gematigt, en de onzen in hunne volgt.
briefje aan den Koning, op hoope, dat

gevangenisse eeniger maten verlicht zou-

TWAALFDE

HOOFDSTUK.

D Rief aan de Bantamze vrienden. Bericyt van de komst der vloot onder de Heer GieDneraal Koen. Zyn Ed. belast den Koning van Bantam te schryven, dat by zich
ten opzicht van Jakatra onzydig zoude houden. Bericht van 't voorgevallene met de
gemelte vloot. De stad Japara voor de tweedemaal afgeloopen en verbrand. Die van
t Kasteel Batavia doen den Koning van Bantam aanzeggen, om zich onzydig te hou¬
den. Een briefje aan de Bantamze vrienden. De Heer Generaal Koen komt met

agitien schepen ter Reede van Jakatra, en verschynt binnen 't Kasteel Batavia. De
stad Jakatra vermeestert. Byzonderheden in dien aanval voorgevallen. Veroverd kanon, enz. Schade aan weerzyden. Het Koningryk Jakatra, nevens die stad, door
de onzen veroverd.

BANTAM,

In ’t Kasteel Batavia op Jakatra ady
den 24 May 1619. Onderstond UE.

Aan Pieter van den Broeke, en toegenegen vrienden.
Kornelis Houbraken.

Eerzame, wyze, voorzienige, zeer discrete.

Was getekent,

PIETER de CARPENTIER.
en

Brief aan

Lzoo wy verstaan der vrienden

In hunne hegtenis, en quades ont-

7

de Ban-

27

haal, hebben volgens UE. verzoek

tamze

27

vrienden.

ANDRIES SOURY.

Wel onverwagt, dog daar evenwel langBericht

en begeeren, niet willen nalaten den na verlangt, op gehoopt, en om gebe- van de

komste der

21

brenger dezes, Matthys, met een brief den was, quam op den 27 May 1619 uit

vloot on-

aan den Pangerang van Bantam te zen¬ den Oosten opdagen, en ter Reede van Ja- der de Heer
den, omme zyn hoogmoed en hartnek- katra voor het Kasteel Batavia ten anker Generaal
2 kigheid te gemoed te komen, en UE. het Jagt kleen Hollandia, medebrengen- Koen.
y aller gevangenis des te meer te verzoe- de zoodanig een gewenschte, aangename
27 ten. Wy willen UE. gebeden en en blyde tydinge, dat het geluit van de
» aanbevolen hebben, op het verzoe- vreugde, die de onzen daar over binnen

ken dog te letten, en niets te verzwy-

het gemelte Kasteel quamen te maken, al-

gen, maar alles duidelyk, volgens der omme in de stad Jakatra wierd gehoord;
dog de Javanen daar en tegen waren daar
27 inhoud, uit te leggen, en hem te ver7 staan te geven, op dat wy malkanders over zoo verbaast en verslagen (als geen

meeninge opregtelyk mogen weten, en anderen staat makende, dat het nu eerlan-

17

77 geen misslagen in het overdragen be¬ ge eens hun beurt zoude worden) dat ze
33

gaan worden. UE. moet niet be-

niet wisten, wat zy zouden beginnen, of

schroomt nog bevreest wezen; want in by de hand nemen.
Het gemelte Jagt was door den Heer zyn Ed.
27 ’t minste geen nood hebt, alles zal wel
7

Gouverneur Generaal Koen van Japara
Koning
voor af gezonden, eenlyk met een kleen
van Banrbriefje,
waar
by
de
gemelte
Heeren
Raa
brenger
dezes,
zoo
haast
het
mogelyk
is,
ram
te
27
den van India wierden geordonneerd denschryven
2met des Konings antwoord wederkee
dat hy zig
33ren, op dat zyne meeninge ten regten Pangerang Gede, of Koning van Bantam
3 gaan en ten besten gelukken, dan de

27tyd

moet verbeid worden. Laat den

mogen verstaan.

77

aanstonds aan te schryven, en te insinue-

onzydig

Vorders alzoo ’t zedert onzen jong

soude.

ren, dat hy zich omtrent de zaken van Jasten niet nieuws is voorgevallen, zul- katra onzydig wilde houden, en zig daar
len dezen eindigen, en UE. alle te za¬ mede niet bemoejen, ’t welk niet alleen
men, na hertelyke groetenisse, bevelen de gemeltc Heeren Raaden, maar ook alle

in de bescherminge des Almogenden. die in ’t Kasteel waren, vry vreemt te voren
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ren quam, vermits het den Heer Gouver-

bodems, vindende het Fregat Ceilon, 't

neur Generaal niet onbekend konde we-

welk, als hier voor is uerhaald, den 19

zen, hoe, en op wat wyze de Koning van

dezer maand May, met de Heeren Raa-

Bantam ook Koning van Jakatra gewor-

den van India, Pieter de Carpentier, en
Andries Soury, ter Reede van Jakatra, en

den was, en aldaar over de 3000 gewapende mannen, alse van zyn beste volk, in voor het Kasteel Batavia aangekomen,
bezetting hield; dog ongetwyffelt zal zyn mitsgaders nog dien zelven nagt, uit vreeEd. tot het laten doen van de gemelte insinuatie reden hebben gehad, als mede om

ze voor de Engelzen, weder na de Oost
vertrokken was.

En nadien de onzen op de vloot alles Destad Ja-

zich te houden, of te veinzen, als of hem

al het gepasseerde, en zoo mede de ge- hadden gereed gemaakt, om een haastigepara voor
de tweedepleegde verraderye, nog niet ter kennisse landtogt te konnen doen, wierd zulks a
maal afge¬
waar gekomen.
mede ten zelven dage ondernomen, en de loopen.
Voorts schreef gemelte zyn Ed. voor- stad, of negerye Japara, voor de tweede
nemens te zyn binnen weinige dagen met

reize aangetast, afgeloopen, uitgeplonderd,

alle de schepen dit Jagt te volgen, en als

en ten eenemaal in de assche gelegt, zon-

dan van het voorgevallene, zedert zyn ver-

der dat de onzen in dien aanval een man

trck na de Oost, een mondeling verhaal

juamen te verliezen. En daar mede ver-

te doen, zich onderwylen gedragende aan

trok het meergemelte Jagt kleen Hollan-

t geen de Opperhoofden van’t gemelte

dia al met een vaart voor af na Jakatra, al-

Jagt daar van wisten, en ook zouden kon-

waar het, als gezegt, den 27 May wel

nen vertellen, gelyk ze dan ook al ten eer-

sten op de navolgende wyze quamen te
doen.
Bericht van
t voorge¬
vallene me

De Heer Gouverneurneur Generaal Jan
ieterszoon Koen, in het begin van deze

aanquam.

Des anderen daags ’s morgens, volbrag- Die van 't
ten de Heeren Raaden Carpentier, en Sou Kasteel Batavia doen

ry, het op gisteren ontfangen bevel van denKoning
den Heer Gouverneur Generaal Koen EN

van Ban-

zonden aan den Koning van Bantam een ram aanteggen,
insinuatie-briefje, behelzende kortelyk de
zich onzytieren vertrolkken zynde, en zyn prede- zaak zelve, en ’t geen hun dien aangaan dig te hou¬
cesseur, den Heer Oud-Gouverneur Gene
de was geordonneert, maar het quam teden.
raal Laurens Reaal, met cen gedeelte der laat; want eer hy het zelve kreeg, om
schepen, de reize hebbende laten nemen zich met de zynen ’er over te beraden, en

de gemelte oopende maand May, met zyn by een
vloot.

verzamelde magt, uit de Oostersche quar-

over Macassar, om , zoo ’t mogelyk waar,

order te stellen, op de nakoming van het

den vyand aldaar, grooten afbreuk te doen

geene daar by wierd begeert, was het werk

dog t

welk door gebrek van g- legent-

heid, niet had konnen geschieden bevond

zich ter geordonneerde verblyfplaats aan
het Westeinde van ’t Eiland Madura, sterk

al genoegzaam geklonken, en hy zyn tweede Koningryk weder quyt, luidende het
briefje, dat daar benevens aan de Bantam-

ze vrienden geschreven wierd, als volgt.

zynde 17 schepen, daar onder mede ge-

BANTAM,

rekent het Jagt kleen Hollandia, mitsga
ders de schepen ’t Wapen van Amster-

Aan Sr. Picter van den Broeke,

dam, en de Morgenstar welke twee laatste, gelyk hier voor is verhaald, door zyn
Ed. voor af na Gressic waren gezonden,

en den Raad.

Eerzame , zeer discrete vrienden.

tot inzameling van een party ryst en andere behoeften, indien ze aldaar te beko-

men mogten zyn: en wierd ten voorsz.

dage door den Heer Gouverneur Gene
raal Koen, geadsisteert van den Heer OudGouverneur Generaal Reaal, als mede de

Heeren Steven van der Hagen, Willem
Janszoon, en Frank vander Meer, een or-

Lzoo op gisteren avond door een Een briefie

27
MJagt
by den Heer Generaal voor ui

aan de

Bantamze

17

gezonden, ons belast word, aan den

vrienden.

Pangerang van Bantam te schryven en

verzoeken, dat hem met het stuk van
27

; Jakatra niet bemoeje, maar in het zel¬

dre beraamt, hoedanig, en op wat wyze,

ve onzydig te houden, gaat deze ne-

men de Engelze vloot, by ontmoeting

veisgaande andermaal aan zyne Maje-

zoude aantasten, en daar op wierden ter-

steit. UE zullen wel doen den zelven,

stond vyf van onze kloekste bodems voor

als mede de voorgaande, van punt tot

af na Japara gezonden, om te zien, of aldaar niet een of twee Engelze schepen kon¬

den op steven loopen, en ook een partye
ryst magtig worden, dan het gelukte geen
van beide. De andere schepen, met den

Gouverneur Generaal, volgden twee dagen daar aan, en quamen den 23 May
1619 mede ter Reede voor Japara, aldaar

77

punt, wel net te doen vertolken, zon-

der daar in, in 't minste iet te verzwygen, op dat de zelve daar na geen ignoran¬
22
tie voorwend, van niet gewaarschouwt
21

23

te zyn. Vaar wel, blyf gezond, en den
Heer bevoolen. Ady 28 May 1619, in

’t Fort Batavia tot Jakatia. Onderstond,
UE goede vriend, en was getekend,
benevens de gemelte eerst afgezondene vyf
ANDRIES SOURY.
IV. Deel.

21
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De Heer
Ceteen-

Koen komt
met 18

B

AT
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Dit was de laatste groetenisse die hen

welke met malkanderen al een redelyk

uit het belegert Kasteel wierd gedaan, al-

getal quamen uit te maken, wierd een-

zoo na den nuiddag den 28 May 1619 voor

parig in Raade van India beslooten, om,

De stad

voor en van wegen den Staat der vrye Ver- Jakatra

Reede van

’t zelve, en onder de vlagge van den Heer
Gouverneur Generaal Jan Pieterszoor

Jakatra.

Koen, op Jakatra’s Reede ten anker qua-

Jakatra, te begrypen de hooft- of verblyf-

schepen tot

eenigde Nederlanden, in het Koningryk

vermice

stert.

men, de schepen de Trouw, de Zuider plaats van de Generale Nederlandze GeoEendragt, de Zon, de Morgenstar, St ctroyeerde Oost-Indische Maatschappy,
Michiel, den Engel, Nassauw, ’t Wa

pen van Amsterdam, Haarlem, Hoorn,

en ons, zoo het doenlyk waar, al ten
eersten meester te maken van de stad,

gelyk dan ook, ten zelven einde, nog dien
zelven avond een party volk van de sche
en het Fregat Ceilon, te zamen met het pen aan land wierd gebragt, en het oveJagt kleen Hollandia, dat ’s daags bevoo¬ rige des anderen daags, den 29 May 1619.
de Jager, de Goude Leeuw het Hart

Neptunus, de Zeewolf, de Bergerboot

En verschynt binnen ’t Ka-

steel Batavia.

rens gekomen was, uitmakende 18 bodems. Wanneer nu zyn Ed. de Heer

ruim 1000 koppen, in vaandels, ieder van

Gouverneur Generaal, onder het afbla-

80 man, wierden verdeeld, en daar on-

wanneer ze ook al met eenen , sterk zynde

zen van al het kanon op de schepen en

der mede een party Matroozen, de welke,

bolwerken, het chargeren uit musquet-

ieder na hun bequaamheid, wierden gear-

ten, mitsgaders het bewyzen van meer an-

meerd, zommige met een houwer en hal-

dere eertekenen, aan land, en in het Ka-

ve piek, dog andere, die wat langer in

steel gekomen was, zynde vergezelschapi

India geweest, en beter geoeffent waren,

van de hier voorgenoemde, als mede ver-

gaf men mede, gelyk den Soldaten, een

scheide andere voorname persoonen, de

degen op de zyde, met een schiet-yzer in
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de hand, en daar mede waren ze geëxcu¬

granaten, de welke in ’t aanvallen van In-

seerd van het dragen en werpen van hand¬

diaanze vaartuigen en vestingen doorgaans
be-
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Brzonder bevonden zyn van een groote kragt, ge- te zwaar was om te dragen, namelyk zes Veroverd
lyk zulx ook wel duideryk quam te bly- vaten buskruit, en veertig stukken kanon kanon enz.

heden in

dien aanval.

ken, by de nader preuve en bevindinge te weten 18 zware van byzondere groote,
des anderen daags, den 30 May 1619, als falcons, en 11 bassen.
De onzen bemerkten als toen mede, dat
wanneer de onzen, al geheel vroeg in den
morgenstond, uit het Kasteel op de stad de vyanden hun binnen-stad, voornameaantrokken, zynde verdcelt onder 13 vaan- lyk langs het vierkant, met het planten
dels, waar van zich een na de Oost-zyde van veel kanon, als mede het maken van

begaf, aldaar een loozen alarm makende,

beddingen, borstweren, enz. zeer versterkt,

onderwylen dat het meerendeel van de en nog tot het laatste toe daar aan gearandere vaandels op de Noord zyde aanvie- beid hadden, zoo dat des Gouverneurs Ge-

len , aldaar, met de gereedgemaakte lad- neraals overkomste niet veel langer had
ders, een sterk steene bolwerk beklom- moeten aanloopen, of zyn Ed. zoude veel
men , en op een andere plaats door een

krachtiger tegenstand hebben bevonden,
sterke houte schutting, van zwalpen, of daar nu de zelve stad, door des Heeren
dilke planken, gemaakt, inet geweld hee-

byzondere goedheid en genade, genoeg-

nen braken, en alzoo in de stad quamen. zaam op een wonderbare wyze wierd inDe tegenstand, die ze gedurende deze genomen, met het verlies van niet meer schade aan

beslorming vonden , duurde niet zeer lang, dan een man, en weinige gequetsten van de wederzyalzoo de Javanen hun uitwyk namen na onzen; dog van den vyand daar en tegen den.
het plein, of de pascebaan voor des Ko-

zeer veel, welkers getal men niet konde

nings Hof, alwaar een party baaivangers

te weten komen, om dat ze hunne doo-

of voorvegters, omtrent 50o sterk, eeni- den mede na buiten gesleept, en aldaar in
gen tyd stand hielden, en op hun manier het krepel-bos begraven hadden. En duszoo wat bravades maakten; dog die hun danig geraakte op dezen dag onder de magt
wel haast met de rest van daar pakten, en en het gebied van de generale Nederland-

de vlugt namen, zoo haast als hen de onzen wat te na quamen, en zy ook zagen,

ze geoctrojeerde Oost-Indische Maatschap¬
py, de stad en het Koningryk van Jaka- Het Ko-

dat ze van de geenen , die niet mede ge- tra, zynde voor de vuist, en met her ningryk
stormt hadden, zoo kort wierden gevolgt. zwaart gewonnen van den Koning van akatra ,
De Javanen moesten dan de stad verlaten, Baniain, die daar van zedert den 2 Fe¬ nevens die
zynde sterk geweest tusschen de zeven en bruary 1619, en zulx niet meer als16 stad , door
de ouxen

agt duizend opgeworpene mannen, daar
onder over de 3ooo Bantammers, en de

weken en 5 dagen, meester was geweest.

rest van ’t volk van Jakatra. Hun pieken,

vergelyking van zulk een boos en groot

veroverd.

Waarlyk een kleene en korte vreugt, in

als mede veel kleen schietgeweer en bus- schelmstuk, als toen door hem zoo trou-

kruit, namen ze mede, eenlyk agterlaten-

looslyk aan zyn vriend en bondgenoot ge-

de het geen hun ontjaagt wierd, en ook pleegt was.

DERTIENDE

HOOFDSTUK.

Edicht op deze verovering gemaakt. De onzen stellen de stad in staat van verdediging. De Heer Generaal Koen belast de Bantamze vrienden zyn komst aan den
Koning te verwiitigen. Als ook t verbranden van Japara, en ’t innemen van Jaka-

tra , voornemens zynde met de vloot voor Bantam te komen, verzoekende de wederge-

ving onzer gevangenen tot voorkoming van verdere onheilen. De vyanden uit twee

Paggers gejaagt. Tyding van Bantam wegens den toestand onzer gevangenen. De

Koning over het verlies van Jakatra zeer ontsteld. Doet de stad Bantam versterken.

De Heer Generaal vertrekt met de vloot derwaarts, en werd door den Koning omtrent het lossen der gevangenen misleid. Waar op by aangemaand werd om de zelve
binnen 24 uuren los te laten. Gelyk zyn Majesteit opvolgt. Fabeltje door hem op den
Commandeur van den Broeke gepast. Zyn Majesteit verklaart met de E. Maatschappy
in vrede te willen volharden. Vertrek der Engelzen van Bantam, en met hunne vloot
uit de Straat Sunda. Dit jaar nog zeven schepen door de onzen van hen veroverd.

De Heer Generaal weder na Jakaira. Bedriegelyk voornemen van den Koning met
ons op Jakatra den handel te verhinderen. t Welk de onzen gebrek aan eetwaren

doet krygen. Waar omtrent de Koning zich onkundig houd. De Bantamze Reede
word bezet, hem den oorlog verklaard, en de stad beschooten. Vaartuigen door den
Commandeur van den Broek aldaar veroverd, werdende in ’t gezag dier bezetting
vervangen, daar zyn E-zeer misnoegt over scheen.
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En werpt u voor zyn troon in nederigheid ter
At 'er verscheide rymtjies en gedig-

ten te dier tyd op de verovering
van het Koningryk Jakatra zyn gemaakt, daar is niet aan te twyffelen: maar

dewyl daar van tegenwoordig niets te vinden, of te voorschyn gekomen zy, zullen wy ons moeten behelpen, met het ge-

ne daar van nu onlangs door een liefhebber van de oudheid, is op het papier ge-

neër.

Gedenkt op dezen dag aan zyn barmbertigheden ,

Met ware dankbaarheid en vuurige gebe¬
den ;

Toont dat zyn groote gunst niet qualyk zy be¬
steet

En ziet ook toe dat gy u zelven niet vergeet

bragt, en die ook zyn best gedaan heeft,
om die eere te verkrygen, van zig te mo-

In overdadigheid: gebruikt de wyn tot

gen noemen een discipel, of navolger van

Zoodanig dat ze beide en God en mensch

den vermaarden Digter Jan Baptista Hou-

vreugt,

verbeugt.

waart, wiens Lofrymen, Rondeelen, en

Zonnetten al voor veele jaaren zeer geagt,

Des anderen daags, zynde den 31 May De onzen
stellen de

en beroemt zyn geweest. Het zal even-

1619, lieten de onzen de gevlugte vyan stad in staat
veel zyn, wat naam men dit stuks werks den ongemoeit, als oordeelende dat he van verde
wil geven, als men daar omtrent wat veel
vervolgen van de zelve zoo noodzakelykdiging.

toegeeft, en er niet al te naaukeurig op

niet was, als het maken van uitzicht en

komt te letten, gaande op navolgende

ruimte voor het Kasteel, mitsgaders het
opruimen van de byna verwoeste en voor

trant :

Gedicht of
deze vero-

veringgemaakt.

Den dertigsten van May, in ’t jaar van zestien honderd,

En negentien, toen was ’t dat ieder stondverwonderd

En met verbaastheidzag des Heeren sterke
band,

Waar door het Neërlands volk op Java
wierdgeplant,

En met het Koningryk van Jakatra verkre-

een groot gedeelte verbrande stad, als mede om ons op der zelver punten en bol-

werken, te stellen in behoorlyke staat van

verdediging, en daar mede vonden ze de-

zen dag genoegzaam hun werk.
Des avonds zond de Heer Gouverneur De

Generaal Koen een expresse meteen praauw

Heer

Generaal

na Bantam, met ordre aan van den Broe-

oen be

ast de Ban¬

ke, Houbraken, en de verdere vrienden2m2e

gen,

aldaar, dat ze den Koning, of Pangerang vrienden
Gede zouden bekend maken zyn over- zyn komte aan den
komste uit de Oosterze quartieren, mei Koningte

bun gelegen,

een goed getal schepen en volk, waarme-

Ken schoon en vrugtbaar land, zoo wel voor
Tot opbouw van den staat, der groote
Maatschappy,

Van ’t Ooster-India, daar ook haar heerschappy,

En hooftplaats is gevest, daar duizenden van
zielen,

verwitti¬

de hy in ’t voorby varen de stad Japar-gen,
andermaal had ingenomen en verbrand Als ook 't
erbranden

m dat de Javanen aldaar de weerlooze lo-

van Japara.

gie der E. Maatschappy hadden afgeloo¬
pen , geplunderd, als mede verscheide Ne-

derlanders vermoord, en eenige andere

Staagvaren af en aan met vreemd fatzoen gevangen na den Mataram gevoerd. Dat En ’T verovan kielen :
hy inegelyx Jakatra had ingenomen, om vereir van

Daar t Indiaanze volk de waaren die het
heeft,

Kan veilen, en ook weër al wat Europa
geeft,

Bekomen na hun wensch: daar Generaal en
Raaden

Zoo meenig kosilyk schip doen lossen en weer
laden :

t Is dan geen vragens waard, wie was
dien dappren beld,

Die dit vermaarde Ryk kreeg onder zyn

akatra.

dat de Javanen aldaar, in plaatze van ons

volgens het gemaakte verbond, voor alle
geweld en overlast te beschermen, mede
voorgenomen en onderstaan hadden onze

huizingen af te loopen, alles wat daar in
was te plunderen, en na zich te nemen,

den Gouverneur Generaal met zyn byhebbende volk, om ’t leven te brengen,
en te vermoorden, behalven nog verschei-

de andere voorgenomen en gepleegde verraderyen aan de onzen, zedert het begin

geweld:
van dit jaar 1619, dat zyn Ed. genoodDank heb Jan Pieterszoon Koen, die als 'er zaakt was geweest, om meerder magt by

wat te doen was ,

Zich zelven niet onttrok, maar toonde dat
by Koen was.

Onieuwe Bataviers : en roemt niet op uw
zwaart,

En groene lauwerkrans, ’t is God die u be¬
waard

malkanderen te krygen, Jakatra te verlaten, en zich na de Oostersche quartieren Voorne-

te begeven; dat zyn Ed. nu van rneening mens zynde met de

vas, binnen weinig dagen met de vlootvloot vouu

voor Bantam te komen; dog goedgevon-pantam te
den had, den Koning alvorens zulx te la-komen.
ten weten, en met een te verzoeken dat Verzoe-

Heeft, en bewaren zal, zoo gy hem geeft de het van zyn believen mogte wezen, alle
eer,

ken de we-

dergeving
de geenen, die hy van de onzen zoo lan onaer
ge¬

ge- vangenen.
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gevangen had gehouden, te ontslaan, en

’t verlies van ’t Koningryk Jakatra, daar De Ko-

op yrye voeten te stellen, tot voorkominge van alle verdere questien en geschillen,

geweest, en inzonderheid over ’t vernie

die anders daar uit zouden konnen ontstaan

len en verbranden van den Mohhamme. zeer

over uittermaten ontsteld en verslagen wa

niug over t
verlies van

Jakaira
ont-

daanze Tempel aldaar, welkers heiligheid steld.
by de meeste Javanen zoo groot wierd

Na ’t afgaan van dit briefje wierd den

Gouverneur Generaal door te rug gekomen Spions bericht, dat de gevlugte vy
anden weder by malkanderen vergader

geagt, dat ze van geen andere inbeelding

waren, of de stad was daar door genoegzaam beschermt en bewaard ; maar daar zig
op twec plaatzen hadden bepaggerd, ofte de Koning, mede een Moors Priester zyn-

den, en hun een stuk wegs buiten de stad

ren daags, den eersten Juny 1619 uit zond

de, wel het meeste over beklaagde, was,
dat zulx was geschied door de handen der

een troep van ongevaar 600 koppen, ver
deeld onder agt vaandels, die het zooda

Caffers, of ongeloovigen, zoo noemen de
Mohhammedaanen, alle Christenen, Joo-

nig bevonden, als de Spions hadden gezegt. Uit de pagger, die ze eerst aantast

den, Chineezen, en andere Heidenen,

vastgemaakt, waar op zyn Ed. des ande-

De vyan

den uit
twee pag

gers ver-

ten , deed de vyand al vry wat tegen
stand, dan daar uit gedreven zynde, na

zonder onderscheid.

Dat zyn Hoogheid alle de Bantamze Doet de
krygsluiden van Jakatra had opontboden stad Ban-

men die van de andere, zonder lang te

en zoo mede alomme uit de landen var tam

wagten, mede de vlugt.

ven zynde, begaven zich na de Rivier-

Bantam een groote meenigte bergboeren
die by beurten nagt en dag, tot versterking van de stad, aan den arbeid wierden

kant, en staken aldaar aan wederzyden van

gehouden, en ook bezig waren met het

de zelve, wel een halve myl wegs verre

afbreken van het Chineesch quartier, zoc

122g.

De onzen, nu meester van ’t veld geble

een groote meenigte Javaanze huizen in
brand, daar onder verscheide, die, na hun-

om te meer ruimte en uitzicht te hebben

als om daar mede wanneer het in de brand

ne wyze, zeer kostelyk en aanzienlyk wa-

mogte geschooten worden, niet belem-

ren dog de welke benevens de andere, als

merd of verlegen te wezen, nadien hy

zynde mede van licht brandende stoffe ge-

Koning niet anders verwagtte dan van
den Gouverneur Generaal mede zoodanig

boud, binnen weinig tyds door het vuur
wierden vernield, maar het scheelde niet

als Japara en Jakatra aangetast te worden.

veel, of wy zouden in dezen uittogt een
schandige nederlaag gekregen, en zeer vee

dog meteen vast voornemen, om zig beter te verweeren, en meerder tegenstand

van ’t ontzag der E. Maatschappy verloren hebben, alleen door een onverant.

te doen, en ingevalle hy egter gedwongen mogte worden, de stad Bantam te ver-

woordelyke onvoorzichtigheid, en een
overmatige begeerte tot plunderen van

'er in en omtrent was, ja ook zelve in 't

laten , dat hy dan zoude vernielen alles wat

buit, als zynde een van onze vaandels daar

land alle de peperplantagien die onder zyn

door zoo verre vervoert, en van de andc

gebied bevonden wierden, op dat de Ne-

re afgetrokken; mitsgaders op dat verma

derlanders daar van geen meer voordeel

kelyke werk zoo verhit geworden, dat

zouden komen te trekcken

ze, de een hier, en de ander daar loo

pende, den vyand niet gewaar wierden,
zet waren; en ingevalle de andere vaandels daar van ten allen gelukke geen kennis bekomen, mitsgaders den sterk aan-

gequalificeerde dienaaren van Jakatran. vloot der¬

disordre geraakt vaandel, zoude het heb
ben konnen na vertellen, hoe hem dat buit
halen bekomen was.
van Ban

Generaal

heelc scheepsmagt, en het meerendeel dervertrekt

hadden, niet een van dit vlugtende en in

tam we

Den 6Juny vertrok de Gouverneur Ge De Heer
neraal Jan Pieterszoon Koen met de ge-

voor en al eer ze van den zelven by na be-

dringende vyand onderschept en gestut

Tydinge

met de

Bantam, alwaar den 7 dito op de Reede
en voor de stad ten alver quam, het al

waards.

daar zoodanig gesteld vindende, als hier
boven is verhaald.

Het was alles in rep en roer, en alom
hou en beleg. Des anderen daags, den

8 Juny 1619, zond de Koning van Ban-

Tusschen den eersten en 5 Juny 1619.

tam een onzer gevangenen aan boord van

quamen zoo nu en dan, ter sluik, en of

den Heer Gouverneur Generaal, om den

den hals aan, een praauw of vliegertje van

zelven bekend te maken, dat hy genegen

toestand

Bantam tot Jakatra, zonder eenig schry-

en bereid was, alle de by hem zynde Ne-

onzer ge-

ven van ons volk aldaar, en alleen met

derlanders in volle vryheid te stellen, zoo

zulk een verwarde mondelinge tydinge

haast zyn Ed. om zulx te verzoeken, een

gens den

rangenen

ver-

sterken.

dat 'er niet veel staat op konde werden ge-

persoon van aanzien aan hem zoude belie-

maakt, en wel het minste van te geloo

ven af te zenden, gelyk ook al terstono

ven was, dog daar in quamen ze met mal

quam te geschieden; maar de afgezonde-

kander overeen , dat de onzen zeer naauw

ne bragt wel haast tot antwoord te rug,

bewaard, en alle oogenblikken met de

dat de Koning, en die van zync Raaden,

dood gedreigt wierden.

Dat de Koning, bericht krygende van

daar toe niet konden verstaan, voor en al

eer zy nader en meerder verzekering be¬
PDp 3
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En werd

quamen, dat de Gouverneur Generaal na

doot den

de wedergeving der zelve gevangenen,

Koning

niets tot nadeel van Bantam zoude komen

Daar was, zeide hy, een vogeltje, dat Fabelije
van een Koning in een goud huisje bewaart door hem

te ondernemen. Zyn Ed. dus bedrogen

wierd, en de beste brokjes van de tafel kreeg, Comman-

omtrent

herlossen
der gevan
genen mis
leid.

op den

en te leur gesteld, mitsgaders daar over met meer andere weldaden : het vogeltje deur van
zeer moejelyk en verstoort zynde, liet ter-

zulx ziende , zeide : Heer Koning het is den Broeke

waar, gy doet my veel vriendschap, maar gcpalt.

stond een briefje aan den Koning van Ban
tam gereed maken, en zond het zelve nog

wat kelpt het : ik bidde, dat ik eens myn

dien nagt, of laat in den avond, na land
hem daar by bekend makende, dat hy alle

wiexkens mag probeeren, beloove datelyk
weer in het goude huisjen komen zal, daar

de Nederlanders, die aan het comptoir

my zoo veel deugden geschieden. Ensin de

Waar op

Bantam niet bescheiden waren, als daar

Koning , door t langaanhouden, en de schoo-

by aange¬

was al het volk van het schip de zwarte

ne beloften, bewoogen zynde, liet het vlie-

miaand
werd de

zelve bin-

zeeuw, de Commandeur van den Broeke, en meer anderen, binnen den tyd van

gen, en ’t quam wel wederom, maar niet
in het buisje.

nen 24

24uuren aan boord van onze schepen zou-

uuren los

de hebben te zenden, of dat zyn Ed an-

Hier mede wilde de Koning van Ban-

ders, en by gebreke van dien genoodzaakt
zoude wezen in 't werk te stellen, het ge-

tam te kennen geven, dat het met hem,
van den Broeke, mede zoo zoude gaan :

ne reeds in Raade van India was goed ge-

t geene

te laten.

ook zoodanig quam uit te vallen,

gelyk by ’t vervolg dezes zal worden aanDit klonk den Koning in de ooren als gehaald.
De Heer Gouverneur Generaal Koen
een onverwagte zware donderssag, en alle
de Nederlanders tot Bantam, die op de nu door de bekoming van al ons volk
vonden en gearresteert.

ontfangene tyding van ’t verlies van Jakatra, in de alderuitterste angst en benaautheid waren geweest, maakten nu geen andere reekening, dan dat hunne laatste uure zeer naby was, en zy alle gelykelyk
om ’t leven gebragt zouden worden, zoo

Mayesteit

oonen van aanzien na land, om den Ko-

ning te vragen, wat nu voorts van zyn
meening en genegentheid omtrent de E-

Maatschappy was, om zich na te konnen

haast als de onzen aan de stad Bantam ee

schikken; waar op de Koning al terstond Zyn Maje-

nige schade quamen te doen; dog de Ko¬

en zonder lang beraad te nemen, tot ant-

Gelyk zyn ning bedagt zich, en liet voor de expiratie
opvolgt.

uoor zoo verre voldaan, en wat beter in

zyn schik zynde, zond weder eenige per-

teit ver-

laart mot

woord gaf, dat hy geen ander voornemen de

van den gestelden termyn het meerendeels had, dan om met den Gouverneur Genevan ons volk, met de oude boot van het

raal, en de E. Maatschappy te volharder

schip de zwarte Leeuw, vry en vrank na
boord varen, zoo dat als toen, namelyk

n goede vrede en vrienaschap, met by.

E

Maatschap¬

y in vrede
te willen

voeging, dat al 't voorgevallene, daar wy

volharden.

den 9 Juny 1619, omtrent de 100 persoonen, met de Inlandze dienaaren en
slaven, uit een ellendige gevangenis wierden verlost, waar onder ook was de laat-

in beledigd, en zyn Ed. over gestoord

ste, hoewel de voornaamste, de hier voor

nig cen taal mede gevoerd wierd door ver-

mogte wezen, niet was van zyn bedryf,

of aanrading, maar alleen van de Engelzen, en de Koning van Jakatra, hoeda-

meermaal genoemde Commandeur Pieter

scheide Bantamze Orangkays, die op de

van den Broeke, die den Koning, op des

gedaane beloften van vryheiden goed ont-

zelfs verzoek en gedaane beloften van we-

haal, dagelyx by den Heer Gouverneur

der te zullen komen, niet had willen los
laten voor des anderen daags, den 10 dito,

Konings genegentheid tot de Nederlanders

Generaal aan boord quamen, en van des

na dat hy hem ’s avonds te voren zoodanig zeer hoog en breed opgaven, als mede hoc
een fabeltie had vertelt, als by de gehou¬ den zelven niets aangenamer zoude konden en al voor lang in druk uitgegeven nen voorkomen, den te mogen zien, dat
aantekening van gemelten van den Broeke,
kan worden nagezien: en hoewel daar

er weder een begin van koophandel wierd
gemaakt, en waar omtrent zy verklaar-

in grove misslagen zyn begaan, niet alleen den wel verzekert te wezen, dat zyn
betreffende de zaken zelve, maar ook om- Hoogheid de E. Maatschappy zeer veel
trent de beschryving van den tyd, het zy

gunst en hulpe zoude bewyzen, als heb-

dan door schult van den naschryver, of

bende nu nader ondervonden de Neder-

van den drukker, of ook wel dat van van

landze opregtigheid; dog daar en tegen

Vertrek der

den Broeke zelfs sals zynde niet present, weder het tegendeel van de Engelzen, die Eingelzen
en de meesten tyd gevangen geweest) in nu alle van Bantam waren opgebrooken van Banzyne aanteekeningen misslagen heeft be¬

gaar, kan dat echter niet onaannemelyk

het meerendeel wel met kennisse van den
Koning, en onder voorwending, dat het

maken de Fabel zelve , die door den Ko¬

maar was voor een korten tyd, en tot

ning van Bantam op den persoon, en het
gedaane verzoek van van den Broeke, in

versterking van hun scheepsmagt, om te-

manier als volgt, wierd verklaart.

gen de onzen te slaan, maar de geene die

zich gelieten aldaar te zullen blyven tot be¬
Waa¬
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waaring van de Logie, ontsnapten het

Jakatra, nog ook van de geëischte over-

in donker, en verhuisden alzoo by Noor-

gifte van ons Kasteel, met de helft van

der-Zon; en op dat de Heer Gouverneur
Gene aal van de verspreide vlugt der Engel¬

de meeste magt weder na Jakatra te rug
keerde, latende drie schepen voor Bantam,

Bantam by zyn Ed. te rug quam, met be

duurde ook niet lang, of het bleek klaa

richt, dat de Engelzen eenige dagen on

genoeg, wat de Koning van Bantam in met ons op

En met

der het Elland Selebessee ten anker gelegen,
en aldaar in hun schepen overgenomen

vloor uit de

Sunda

na Jakatra.

zen wat nader bescheid en zekerheid mog
ce ontfangen, zond hy nade mond van de
Straat Sun-la met 't schip het Hart, het
well. niet lang daar na weder tot voor

hunne

St122

De Heer

ons geschut, enz. zoo dat de Heer Gou
Ceceraat
verneur Generaal den 22 Juny 1619, met

om aldaar als bevorens te handelen; maar Bedriegelyk voor-

daar viel zeer weinig te verrigten, en het

hadden de lading van drie Bantamze Jon

hadden aangesnoerd, dat ze voorts op den

denKonmng

den zin had, en waar hy eigentlyk op uitJakatra den
handel te
was, namentlyk om ons tot Jakatra in 't
verhindegeheel den handel te beletten, en alle de ren.
Koopluiden, die aldaar van verscheide

ken , die ze op afrekening van hunneverdere pretensie op den Koning, en dat Ryk,

nemen var

plaatsen met Jonkjes, en andere vaartuigen wilden aankomen, af te wyzen, en

van de aankomste onzer vloot voor Jaka

mede ni Bantam te slepen, daar toe gebruikende een party van zyn snedige en

tra met elf schepen Straat waard uit waren

wel bezeilde oorlogspraauwen, of pan-

2 Juny, als wanneer tydinge bequamen

geloopen, het meerendeel (zoo gelooft tsjalangs, die zich meest onthielden omwierd na Cormandel; de andere drie sche

trent de Eilandjes van Jakatra, of ook wel

pen (want ze waren nog tot op het laatste
toe 14sterk geweest hadden zy aan het ge-

wat verder in zee, en wanneer ze cenige

vaartuigen zagen aankomen, de wil hebbende na Jakatra, de zelve aanhielden, en

melte Eiland Selebessee onttakeld, gesloopt.

en daar na in den brand gestoken, als zyn

na Bantam opbragten ; zoo dat de onzen

de oud en onbequaam om mede over zee

tot Jakatra niet alleen genoegzaam buiten
allen handel wierden gehouden, maar ook

te varen; zulx het nu zeker was, dat de

Engelzen de Straat Sunda hadden geruimt;

eerlange gebrek van eetbaare waaren ge- Welk de

dog volgens het zeggen van de Javanen
en andere Inlanders die hen aan boord ge-

kregen zouden hebben, indien daar of onzen gebrck van
geen andere ordie ware gesteld geworden; ce waaren
want uit het land, waar van de inwoon- doerkry-

weest waren, en ook hadden zien vertrek-

ken, met geen ander voornemen, dan om
met het secours, dat ze uit Engeland ston

den te verwagten tegen October 1619,

ders, op zeer weinige na, in’t gebergtegen.

of na Bantam gevlugt waren viel niets te
halen, en het geen zedert de verovering
van Jakatra, zoo nu en dan met een door-

weder te koinen, tot hervatting van het

geen ze nu, door gebrek van magt, niei

gesnapt vaartuigje uit zee wierd aange-

hadden konnen uitvoeren; maar het quam

bragt, was zeer gering, en, ten aanzien

Zeven

geheel anders uit te vallen, nadien ze 0g

schepen

dat zelve jaar verlooren zeven schepen, dic
hun door de onzen wierden afhandigge

door de
onzen vat

hen vero
verd

van het gene wierd vereischt, by na niet

waardig om genoemt, of gerekend te worden.

Ondertusschen geliet zich de Koning Waar om-

maakt, te weten, op de Maleitze kuft
voor Patani twee, op de West-kust van

van Bantam, als of hy hier van geen de trent

Sumatra voor Ticoe vier, en in de Straat

minste kennis had, en als de onzen hem Koning

Sunda een , ’t welk uit Engeland quam

uit last van den Heer Gouverneur Gene

zich on-

kundig

en zich van drie onzer schepen bezet vin
dende, zich met accoord over gaf.

raal daar over aanspraken, en vertoonden,
dat zulx met zyne gedaane beloften en be¬

noud.

De Koning van Bantam wist dan, als

tuigingen van inclinatie tot onderhouding

gezegt, zyn baan geheel schoon te maken

van een opregte vrede en vriendschap,

alle vuiligheid werpende op die van de

niet overeen quam, gaf hy hen veel goe-

Engelzen, en den gewezen Koning van
Jakatra, en de Heer Gouverneur Gene-

de woorden, en toonde zich zeer verwon-

raal vond ook niet geraden zulx meternst

oorlogs-vaartuigen, en de verhindering

tegen te spreken, of hem van het tegen

van de vaart na Jakatra, wierd verhaald

deel te overtuigen, als hebbende, om verscheide redenen, ten dien tyde meer ge-

gegeven te hebben; dog nadien deze val-

derd over het gene hem van de Bantamze

verklarende daar toe geen last, of ordre

negentheid de stad Bantam te verschoo-

sche verschooningen, en looze uitvlugten

nen en in wezen te laten, als de zelve te

in de zaak zelf geen verandering of ver-

verwoesten, indien de Koning zich medt

betering toebragten, en die looze Koning

daar na wat wel quam aan te stellen, en

den weg van redelykheid wilde inslaan, ge-

lyk het scheen dat hy voornemens was te
doen. Immers zyne beloften en woorden

de

benevens het daaglyx toerusten en uitzen-

den van nog meer vaartuigen, zyn stad

alom met magt van volk zeer liet verster
ken, wierd in Raade van India goed ge-

waren goed, sprekende byna niet anders

vonden en verstaan, hem met die zelve

als van koophandel te dryven, zonder ee
nig gewag te maken van het Koningryk

munt te betaalen, en insgelyx de Reede

van Bantam te bezetten, mitsgaders de
vaart,

V.
’s
I
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vaart, van daar, en derwaarts, zoo veel sitive wilde verklaren,en

Waarom

daar omtrent

te beletten, als in ons vermogen zoude eenig ander antwoord gebruiken, als,

deisantam¬
ze Reedt

bexet werd

nige schepen, en al het kleen vaartuig,

Candati, of gy kond u zin doen, zoo
moest de Commandeur van den Broeke, Hem den
oorlog vervolgens bekomen ordre, hem niet alleen
klaard en

dat gereed gemaakt, en gemist konde wor¬

den oorlog laten aanzeggen ; maar ook met de stad be¬

den; alles onder het gezag van den mee-

'er daat betoonen dat het ernst was, zulx schooten-

zyn, waar toe dan ook al met eenen in de
maant July 1619, wierden afgezonden ee-

nigmaal genoemden Commandeur Picter de stad Bantam op den 2 Augustus 1619,
van den Broeke, aan den welken ook daar voor de eerste maal met grof kanon uit

na by een brief van den 27 der zelve maand

onze schepen beschooten wierd, en ver-

door den Heer Gouverneur Generaal

volgens den vyand alle mogelyke afbreuk

wierd geordonneerd, om den Koning van gedaan , hebbende de Commandeur van
Bantam (die nog al volhardde met den on-

den Broeke, volgens de voornoemde zy-

wetenden en goeden man te speelen) een ne gehouden aanteekening, zedert den 11 Vaartnityd te stellen van niet langer als twee et-

July tot den 12 November 1619, voor gen door
den Com-

malen, binnen de welke hy zich zoude en omtrent Bantam aangehaald 9 Chinee- manrdeur
hebben te verklaren of vriend of vyand; sche en Javaanze Jonkjes, 7 Chineeschevan den
Broekc alen zoo by dien termyn, zonder te ant- tsjampans, 15 tingans, en 18 vliegers,gewoorden, liet voorby gaan, dat hem als dan

daar vero-

zamentlyk geladen met een meenigte vanverd.

den oorlog zoude worden aangekondigd, zwalpen en ander houtwerk, voorts 12
en wyders met het aansnoeren van alle lasten Ryst, 8 lasten Padi, en 500 pont
enz. zoo veel schade, nadeel, en bekom¬

wasch. De gevangens bestonden uit 49
avanen, en 34 vrouwen, behalven nog

mering toegebragt, als met voorzichtig

132 Chineezen, die waren het meerendeel

vaartuigen, en het beletten der visserye,

heid zoude konnen worden bedagt, en vrywillig overgekomen.
Werdende
De gemelte Commandeur Pieter van
uitgevoert.
De Commandeur van den Broeke des den Broeke dan vier maanden lang gevoertin ’t gezag
anderen daags den 28 July, dezen last ont-

en bekleed hebbende het oppergezag over

dier bezee¬
ting ver-

sangen hebbende, verzuimde geen tydom ’s Compagnies schepen, en mindere vaar vangen.
den zelven na te komen, maar zond al ter- tuigen ter bezettinge voor Bantam, wierd
stond een insinuatie-briefje aan den Ko¬ daar in op den 12 November voornoemt Daar zyn
E mis
ning, en die ’s daags daar aan weder twee vervangen door den Heer Gouverneur noegt over
van zyne Orangkays na boord, dog met Fredrik Houtman, en waar over het schynt, scheen.
geen andere antwoord, als dat het hem al dat van den Broeke zich in zyn byzonder
eens was, hoe wy wilden, vrede, ofoor- schryven aan den Heer Gouverneur Gelog, daar benevens ook den Commandeur neraal wat misnoegt en te onvrede moet
van den Broeke latende vragen, of het nu hebben getoont, nadien hem daar op by
op de Fabel en gelykenis van het vogeltie een openbaren brief door gemelte zyn
niet uit quan, en nadien de Koningzich Ed. het navolgende werd aangeschreven

op de gedane insinuatie niet nader nog po-

en te gemoet gevoerd.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Rief van de Heer Koen aan de Heer van den Broeke. Dezen Bantamzen oorlog
Dheeft ongevaar tien jaaren geduurt. over dat ons Kasteel tot Jakatra Batavia was
genaamt , toont zich de Heer Generaal Koen misnoegt, hoewel zulx met de ordre der

Heer en Majores overeen quam; blykende uit haar Ed. generalen brief van den 30 October 1617. Des niet tegenstaande heeft men de naam Batavia in geen openbare schriften

gevonden , tot ter tyd de Heeren Meesters hier over nader ordre afzonden, welke hier
ook ingelast werden.

BANTAM,
Aan Sr. Pieter van den Broeke,

ten deele deporteerd. UE. behoorde van den
meer consideratie te gebruiken, en te Brocke,

denken, dat het den minsten beter voegt

tegenwoordig op 't schip de Trou- te cederen, dan den meesten, niet tegenstaande de Maan des nagts heerscht,
we.

Eerzame voorzienige, zeer discrete St.
Brief van
de Heer

Koen aan

de Heer

27

IK ben verwonderd dat UE zig over

de komste van de Heer Houtman al-

nogtans de Zon komende, moet zy niet

wyken; blyft zy niet evenwel de zelve: zy verliest van haer waardy niet,
maar verbeit haren tyd, en zoekt de order van de natuur niet te confunderen,

daar, zoo zeer formaliseert, en u zelfs De gemeene man cedeert den Edelman,
een
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77 een Edelman den Grave, een Grave Eilandjes daar omtrent gelegen, en geden Hartog, een Hartog den Koning

maakt wordende door de groote Rivie

een Koning den Keizer, een Keizer

van Tangerang, die zich aldaar, door ver

Gode, en Godt alles met een zekere

scheide monden, om de veelheid van het

water, die ze in den regentyd lossen moet,

harmonie en ordre. Hier mede, enz
27

in zee komt uit te werpen, schryvende deBlykende

Ady den 28 November 1619, in het

Fort Jakatra. Onderstond ter ordonnantie van de Heer Gouverneur Gene

gemelte Heeren zeventienen daar van by

uit haar E.

hun generale Missive na India onder dats

den laatsten October 1617, aldus:

raal.

generale

brief van
den 30

Octobel

Was getekent,

De koop van’t land getroffen, er 1617
2 het accoord geslooten zynde, begeeren

PIETER de CARPENTIER.

wy dat die plaatze, of ’t landschap Ct
welk wy meenen dat niet minder als
3 of a mylen in Cir-uit, ofte ook
nog veel grooter, zoo het doenelyk is,
en niet al te veel zoude kosten, zal moe-

2
27

Na het schynt zoude de Commandeui
van den Broeke gaarne nog wat langer in

27
27

’t gezag voor Bantam gebleven, en zyn
vermaak genomen hebben, die stad, daar

37

was, wat meerder afbreuk te mogen doen,

ten wezen) met de naam van BaT A-

21

hy zoo lang gevangen gezeten had, en meenigmaal in doods-benaauwtheid geweest

VlA, en de inwoonders Bataviers ge-

27

noemt zullen worden, en dat men geen

37

kostelyke, hooge, nogte groote hui-

73

zen, tot koste en laste van de E. Maat-

dog hy zou zich evenwel eindelyk eens

hebben moeten laten vervangen eer dien
oorlog was ten einde gebragt, nadien niet

schappy aldaar bouwe, nogte eenige

77

andere meerdere, ofte verdere huizen ,

te denken is, dat hy de zelve, zoo lang
21

Dezer

als ze geduurt heeft, te weten, tot in '1

2

ofte werken make, als dat tot bewaringe
der effecten en goederen der E. Maat-

Bantam

aar 1629, zou hebben wilien uithouden

schappy, en tot verzekering der zelve

zen oorlog

en daar voor ter zyden stellen, het opper

tegens brand, en andere ongelukken

heeft 10

jaren ge
duurt.

gezag over ’s Compagnies Suratze en Mo¬

nodig zal wezen, zonder op de pragt,

chaze handel, waar toe hy den 15 Jun-

3of cieraad der zelver eenigzins te letten.

1620 volgens de aan hem verleende last
door, den Heer Gouverneur Generaal

ofte ter oorzake van dien eenige buiten37

gemeene en noodelooze kosten te maken.

Koen wierd aangesteld; en wie weet hoe
veel malen, zedert die tyd tot het suiten

Hier uit had de Heer Gouverneur Ge-

van de vrede, de Commandeurs, en Ge-

neraal Koen genoegzaam konnen begry-

zaghebbers, voor Bantam, niet verwisselt
zyn.

Dat ons
Kasteel
Batavia

Op den dag van Jakatra’s verovering,
zynde voorgevallen den 30 May 1619.

pen, wat naam de hoofd- of verblysplaat-

ze zoude moeten hebben, indien zynEd.
gedagten daar omtrent niet met eenige andere ontwerpen waren benevelt geweest.

was, maak

vas het wel geweest de tyd en plaats, om

De Commandeur Pieter van den Broe-

te de Heer

te spreken van des Gouverneur Generaals

ke zegt daar van, by zyn voornoemde ge-

Generaal

Koen mis

misnoegen, over dat het Kasteel was gege

houden aanteekening, dat de Heer Gou-

ven de naam van BATAVIA, maar wy

verneur Generaal, in het Kasteel geko-

hebben zulx met voordagt overgeslagen,

men zynde, den naam Batavia, die met

noegt

en tot op het laatste uitgesteld gelaten, om groote letteren aan de galderye, en boven
dan met eenen aan te wyzen en te ver

Hoewel
zulx met

de ordre
der Heerei

Majeor
overeern

quam.

de poort van het nieuwe huis Mauritius

roonen , wat door de Heeren Bewintheb-

geschreven stond, had laten uitvegen, en

beren ter vergaderinge van zeventienen

over dat de belegerden die plaatze (zonder

zoo wel op den naam, als op het begrys zyn toelating) zoodanig had genoemt,
pen van een hooft- en verblyfplaatze in qualyk te vreden was geweest. Anderen
Oost-Indien, is goedgevonden en geordon voegen daar by, dat zyn Ed. die doorgaans, en by alle gelegentheden liet bly.
neert.
Wat nu aangaat de naam Batavia, he
ken, dat hy aangedaan of bevangen was
blykt duidelyk en klaar, dat de zelve al is

met een overgroote genegentheid en hef-

vastgesteld geweest in den jare 1617, en

de tot de stad van zyn geboorte, de zelve
zulx eer dat 'er nog elders een hoofd- ook gaarne zoude vernoemt, en van het
plaatze verkooren, ofte begrepen was. De veroverde Jakarra een nieuw Hoorn gegemelte Heeren zeventienen als toen het maakt hebben; dan ’t zy daar mede dus

oog gehad hebbende op het geheele Ei

of anders gelegen geweest, het is echter eehter is

land Banka, en om het zelve te koopen
van den Koning van Palimbang, indier

van zyn Ed. tot Jakatra, in geene brie

hy daar Heer en Meester van waare, of

ven of openbare geschriften vind genoemt

wel anders van den Koning van Jakatra

en 't welk heeft geduurd tot den 23 Au-

een bequaam stuk lands op den hoek van

gustus 1621, als wanneer daar uit hetden.

Ontong-Java, behalven, of benevens de
IV. Deel.

zeker, dat men Batavia na de aankomste de naam
Baravia in
jieen open-

bare schriften gevon-

Vaderland aanquam het schip de goude
249

Leeuw,

B
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Leeuw, medebrengende een generale mis- wonnen in een goeden, opregten, en wel
sive van de Heeren zeventienen waar by

gefondeerden oorlog, die wy noodzale-

Meester

het invoeren en gebruik van de naam Ba

lyk tot onze verdediging hebben moe¬

hier over

tavia door haar E. wel expresselyk wiero

ten aannemen, en zoo uirgevallen is

geordonneert, na dat haar E. ’s

met Gods hulpe, dat de vyanden verjaagt zynde, wy het zelve land met ee-

Heerer

nader ordr
Geuorident

voren het veroverde Koningryk

aars te

Jakatra,

als een bequame plaatze, tot een generaal
verblyf voorden Staat der Vereenigde Ne

derlandze Oost-Indische Maatschappy, al
hadden vast gesteld, gelyk te zien is by

nien goeden titul mogen bezitten in vol-

len eigendom, gelyk als de voorgaande

77

Koning, ofte iemand anders, diehy tot

27

de twee extracten uit de zelve haar E. brie

ven, hier onder ingelast, en eerst dat van

overhooft zoude mogen hebben erkent,
’t zelve bezeten hecft, en zal UE daar7.

om wel doen en voortvaren met het ge-

29

projecteerde dessein, begrypende het

den 24 Maart 1620.

Welke al 27

IVIy hebben geconsidereerd het ver
Whaal dat UE. doet van het ge-

hier mede 17
werden

ingelast

27

passeerde omtrent Jakatra, geduurende

de belegering van ons Fort, het quade
gouvernement van ons volk daar bin

72
27

Fort ten meesten dienst van de verec-

77

nigde Maatschappy, als doenlyk zal we-

3

17

zen, zonder daar in iemand als superieur

te kennen, als de doorlugtige Hoog-

27

17 Mog: Heeren Staaten Generaal der Ver20

eenigde vrye Nederlanden, UE. hoo-

nen, verscheide compositien, en ac- 7 ge Overigheid, onder wiens regeeringe

27

17

21

coorden tot overlevering van ’t zelve

27

Fort, zoo aan den Koning van Jakatra.
als aan de Engelzen, en den Koning van

27

2
77

Bantam, en waar op dat t’elkens de ef

23
2
20

2.

dere, mitsgaders den geheelen handel

van Indien, gelieve te doen floceren
veele geduurende jaren tot welstand on-

fectueele overleveringe is belet geweest, onzes Vaderlands. En zal UE. de limiten en ’t gebied van ’t zelve Fort zoc

2 en konnen anders niet bespeuren, of de
zelve plaatze is zeer wonderlyk behou
37
2

Godt Almagtig de zelve plaatze,en an-

den, en in de handen van de onzen ge
bleven, meer door geluk, als doorbe¬

leid, tot dat UE ten laatsten op den gestelden tyd met de generale magt zich
heeft vertoont, Japara verwoest, de be¬

27 legering

van ons Fort opgeslagen, de
77 stad Jakatra vermeestert, en de magt
van Bantam verdreven, en alzoo mee-

ster gebleven van de plaatzen, en he

33

20
L0

27

I
177

verre extenderen, als tot meeste verze-

kertheid, en na gelegentheid van zaken,

en tot meesten dienst van de E. Maatschappy zult bevinden te behooren ( in-

derstond. Actum in Amsterdam dezen

24 Maart 1620, en nog lager, uit de
77

27

naam van de Bewinthebberen der ver

eenigde Oost-Indische Maatschappy ter

vergadering van zeventienen binnen

Amsterdam. UE. vrienden.

land daar omtrent gelegen. En alzoe
Was getekent,

voor dezen meenigmaal is gedelibereerc
geweest, om, tot verzekering van den
Staat der Vercenigde Maatschappy, er¬

Henrik Oetgens, C. Meerman, Louis de

gens een bequame plaatze tot een gene-

la Beque, Daniel van der Lecq , Kor-

rale Rendevous te begrypen, die gelegen zoude wezen om te ontfangen de

nelis Veen, M. Vosierman, Jan van

27contanten

Harmenze,Gelein Adriaanszoon Bours

der Duin, Everard Bekker

en goederen, die uit Neder-

Jan

land met de schepen werden gezonden,

Simon Jacobszoon , Schoonboven, Kor¬

en ook de ryke vlooten, die uit India
voor het Vaderland werden gezonden

nelis Franken, Dirk Hasselaar,Ja¬
cob Bikker, en Barent Somer.

zoo is altyd geoordeeld, dat de plaatze
2

omtrent Jakatra, de bequaamste van al-

len daar toe zoude konnen werden genomen. De obstaculen, die ons voor

Volgt nu het extractuit den generalen brief der Heeren ze-

dezen hebben bejegend door de irreso
77

ventienen van dato Maari

77 lutie

162 1

X

en twyfelagtigheid van den Ko

ning tot Jakatra,en de ongelegentheid der
vereenigde Compagnies zaken nu weg

—Dde brieven, die wy met den

33

genomen zynde, zoo is by ons ter ver-

Eenhoorn ontsingen in January

3 gadering van de zeventienen deze zaal

1620, hebben wy UE. aangeschreven

2

geconsidereert zynde (aangemerkt mede met de schepen, die ’t zelve voorjaar
zyn vertrokken, hoe dat, vermits de
27 UE voornemen) goedgevonden te con
cluderen, en de plaarze van Jakatra te
vervatten tot een generale verblysplaats

27

waar toe wy als nu zonder hinder, of
uitstel, zullen konnen procederen, als

goede overwinningen, die God Almagtig verleend had , wy van meeningeen
resolutie waren , dat de plaatze van Ja21
21

katra zoude werden begrepen tot een

y zynde de zelve plaatze, en het land daar algemeene Rendevous tot den handel

omtrent gelegen geconquesteerd en ge- van Indien, en tot bewaringe van de
ryke
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ryke middelen der E. Maatschappy, en dering van zeventienen, binnen Amdat in de zelve plaatze, en gebied, zoc

sterdam.

UE. Vrienden.

verre de limiten van’t Ryk strekten,
7

na gelegentheid der E. Maatschappy

37

Was getekent,

UE. niemand zal hebben te kennen

7

voor opperhooft in de regeering, als

27

de Hoog Mog. Heeren Staten Gene

7

raal der Vereenigde Nederlanden, uwe
hooge Overigheid. Wy zyn als nog
27
33

zoo geresolveert, en zal UE. niet toelaten , dat dit land eenige prejuditie in

23

27

2

haare geconquesteerde geregtigheid wer-

de gedaan, onder wat voorwendzel het
27
zelve zoude mogen geschieden. Zedert
27

hebben gaarne verstaan, hoe UE. vol-

Daniel vander Lecq, Jan vander Duin

Ewout Pieterszoon vander Horst,
Hendrik Nobel, jacob Poppen, Andries Rykaard, Dirk Bas, J. Boreel,

Louis de la Beque, Simon Jacobszoon Schoonhoven, Elias Trip , Jan
Martze Merens, Pieter de Schilder

en Wynant Janszoon Schram.

Daar ziet men dan zoo naaukenrig, als

27

20
77

27
77

7

gens onze meeninge, daar inne alreede

’t mogelyk was, en tot de minste byzon-

derheden toe, door den naarstigen en zeer
opmerkenden Heer Camphuis aangetelen is aangenomen. God geve, dat kend, ’t geen 'er vercischt wierd, om een
zulx meer en meer volharde, op dat 't nette bevatring van Batavia’sGrondvesting
hadden geprocedeert, en in wat manie

ren de zelve plaatze in gebouw, en zie-

zelve mag strel-ken tot voordeel van de

37

te bekomen, en waar by ons dan ook al

E. Maatschappy, en tot eer en glorie

verder blykt, hoe deze stad, van zulke

dezer landen: en alzoo wy merken, dat

geringe beginzelen, als uit de modder opgerezen, tot dien weergadeloozen zetel
van Nederlands Indien verheven, een van

de naam van de verblyfplaats open ge-

77

laten is tot onzer dispositie, hebben wy,

7

in conformité van lange voorgaande be
fluiten, goedgevonden en andermaal be¬

slooten U’E by dezen aan te schryven
37
77

de grootste koopsteden der wereld geworden, en zedert hare zoo sterk aangegroeide magt, een schrik voor alle de omleg-

dat de stad, en ’t Kasteel, gebouwt in gende Oostersche Vorsten geweest is, zoo
’t Koningryk van Jukatra, genoemt za

werden Batavia, waar voor het by ons
en UE overal in het toekomende zal
77

dat het de Nederlandze Oost-Indische

Maatschappy alleen is, die in Indien by.

na van alle de Mogendheden als aangebe

bekend gemaakt werden, gebruikende

den, en als de eenige Evenaar der schale

den zelven naam in alle openbare pleg-

van het gansch Oosten, aangemerkt werd,

tigheden , acten, brieven, en munimen
ten, zoo als behoorlyk is. Onderstond.
Actum in Amsterdam ady den 4 Maar

agtende zich alle, die met haar in ver-

1621, en nog lager, uit de naam var
de Bewindhebberen der vereenigde
Oost-Indische Maatschappy, ter verga¬

bond staan, volkomen behouden, en tegen alle andere Mogendheden gedekt te
zyn waar mede wy dan Batavia’s Grond-

vesting besluiten, om tot de zaken van den
Godsdienst van Java over te gaan.
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